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ГЛАВА 1. РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ В 
СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

Вступ 
Сучасна епоха характеризується значним зростанням ролі знань у всіх 

сферах життя суспільства, що вимагає нових підходів до їх усвідомлення, 
засвоєння та застосування. Це ставить перед системою освіти України завдання 
переосмислити свою роль у підготовці фахівців нової генерації. Одним із 
шляхів вирішення зазначеної проблеми є креативна освіта, яку може 
забезпечити вчитель із нестандартним, творчим мисленням. Її концепція 
ґрунтується на тому, що для виховання всебічно розвиненої творчої особистості 
потрібне широке використання форм і методів креативної педагогічної системи. 

Креативність педагога зумовлена особливостями його розумової 
діяльності, характером професійної праці. Тому питання формування 
креативного потенціалу майбутніх учителів, зокрема інформатики, актуальне, 
бо так створюються умови для успішного саморозвитку особистості, 
активізується інтелектуальна спрямованість фахового навчання. У наш час 
процес формування й розвитку креативних якостей учителів слід розглядати 
виключно в контексті неперервної професійної освіти, яка реалізується 
протягом життя педагога. 

Під неперервною освітою розуміють цілеспрямовану систематичну 
пізнавальну діяльність із метою засвоєння й удосконалення знань, умінь і 
навичок, здобутих у загальноосвітніх і спеціальних установах, а також шляхом 
самоосвіти. Неперервна педагогічна освіта, яка за своєю суттю є складовою 
неперервної освіти, – це система підготовки педагогічних кадрів для 
загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, яка передбачає єдність трьох 
етапів: довузівська професійна підготовка учнів-старшокласників, 
фундаментальна професійна підготовка майбутнього вчителя в педагогічному 
вищому навчальному закладі, післядипломна освіта педагогічних працівників 
[9, с. 11]. 

На основі аналізу результатів сучасних психолого-педагогічних 
досліджень із проблеми креативності нами розроблено авторську методику 
діагностування й розвитку креативних якостей учителів інформатики на всіх 
етапах їхньої неперервної професійної освіти, а саме: пропедевтичному етапі, 
який передбачає навчання учнів у профільних класах (школах) з поглибленим 
вивченням інформатики, етапах базової професійної підготовки майбутніх 
учителів у педагогічних ВНЗ та післядипломної педагогічної освіти педагогів 
на курсах підвищення кваліфікації. 

 
1.1. Базові принципи формування й розвитку креативного потенціалу 

педагогів протягом життя 
Поняття «креативність» (від лат. creatio – створення) увійшло в науковий 

обіг в 70-х роках минулого століття й означає творчі здібності особистості, що 
характеризуються готовністю до створення принципово нових ідей, які 
відхиляються від традиційних або прийнятих схем мислення, й такі, що входять 
до структури обдарованості як незалежний чинник [12]. 
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Загальні засади креативності висвітлено в наукових дослідженнях 
Д.Б. Богоявленської, В.Н. Дружиніна Дж. Гілфорда, Д. Кугера, 
О.М. Матюшкіна, В.О. Моляка, В.В. Пєтухова, Я.О. Пономарьова, К. Роджерса, 
В.А. Роменця, С.О. Сисоєвої, Р. Стенберга, Е.П. Торренса, Д. Треффінджера, 
М.А. Холодної та інших науковців. 

Проблеми становлення креативної особистості вчителя досліджували 
багато відомих науковців: Р.С. Гуревич, І.А. Зязюн, В.О. Кан-Калик, 
Н.В. Кічук, В.Г. Кремінь, Л.М. Лузіна, М.Д. Нікандров, М.М. Поташник, 
В.О. Сластьонін, С.О. Сисоєва, Г.С. Тарасенко та ін. 

На сучасному етапі існують різні підходи до визначення креативності 
особистості, зокрема вчителя. Наприклад, у великому тлумачному 
психологічному словнику за редакцією Артура Ребера дається таке визначення: 
креативність – це розумові процеси, які ведуть до рішень, ідей, осмислення, 
створення художніх форм, теорій або будь-яких продуктів, що є унікальними й 
новими [3, с. 297]. І.В. Гриненко сутність поняття «креативність учителя» 
розуміє як духовну здатність культурної особистості створювати новий 
навчальний продукт завдяки мотивації успіху, збагаченню ментального досвіду 
та стану психофізіологічної когерентності [6, с. 38]. О.М. Куцевол креативність 
учителя розглядає як здатність пластично й адекватно змінювати досвід 
методичної діяльності, що припинив бути продуктивним за певних умов, а 
також створювати нову мету, оригінальні засоби й способи навчальної 
взаємодії з учнями з метою їхнього творчого розвитку [10, с. 17]. І подібних 
підходів існує багато. 

Під креативністю вчителя інформатики ми розуміємо інтегральну якість, 
що визначає здатність особистості до генерування оригінальних, неповторних, 
новаторських ідей для вирішення різноманітних фахових педагогічних завдань, 
які виникають у навчально-виховному процесі. Вона характеризується 
здатністю вчителя своєчасно побачити педагогічну проблему, розробити творчі 
шляхи її вирішення й діяти не за шаблоном, а оригінальним, притаманним саме 
йому способом [18, с. 162]. 

Ми пропонуємо креативність учителів інформатики оцінювати на основі 
загальних і спеціальних критеріїв креативності. Загальні критерії 
характеризують ступінь розвитку креативності особистості, зокрема педагога, 
без урахування її творчих здібностей, пов’язаних із професійною діяльністю, 
виконанням своїх повсякденних службових обов’язків. Тобто це показники, що 
визначають рівень сформованості креативних якостей людини, яка в 
майбутньому може мати будь-який фах. На нашу думку до загальних критеріїв 
креативності належать такі: асоціативність, гнучкість мислення, здатність до 
перекомбінування, інтуїтивність, оригінальність, побіжність думки. 

Стисло схарактеризуємо кожен з них: 
• асоціативність – здатність до встановлення логічних зв’язків між 

подіями, об’єктами та їх властивостями; 
• гнучкість мислення – здатність застосовувати різноманітні стратегії 

вирішуючи проблем; 
• здатність до перекомбінування – спроможність до швидкого 
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перетасування ідей, що виникають; 
• інтуїтивність – здатність до передбачення певних подій, властивостей 

об’єктів; 
• оригінальність – здібність продукувати незвичайні, нестандартні ідеї; 
• побіжність думки – кількість ідей, що виникають в одиницю часу. 
Спеціальні критерії креативності – це показники, які властиві вчителям 

конкретної спеціальності, зокрема інформатики, що визначають їхню 
готовність до творчої діяльності в процесі навчання предмету. Вони 
характеризують здатність педагога креативно підходити до викладання 
шкільного курсу інформатики, навчати учнів цій дисципліні на основі 
використання евристичних прийомів і методів, формувати й розвивати в них 
потужний креативний потенціал. До спеціальних критеріїв креативності 
належать: здатність до педагогічної творчості, використання комп’ютерної 
техніки в навчально-виховному процесі, рівень розвитку алгоритмічного 
мислення. Кожен зі спеціальних критеріїв креативності характеризується рядом 
показників, які необхідно враховувати під час проведення психолого-
педагогічних досліджень педагогів. 

Критерій «здатність до педагогічної творчості» характеризується такими 
показниками: 1) знання основних ознак креативності та вміння діагностувати 
креативних учнів; 2) використання евристичних методів навчання; 3) здатність 
помітити педагогічну проблему та успішно розв’язати її. 

До основних показників критерію «використання комп’ютерної техніки в 
навчально-виховному процесі» належать: 1) ґрунтовне володіння сучасними 
мовами програмування; 2) використання на уроках інформатики комп’ютерних 
програм навчального призначення; 3) здатність до створення власних 
навчальних комп’ютерних програм. 

Критерій «рівень розвитку алгоритмічного мислення» характеризується 
такими показниками: 1) уміння розв’язати задачу за загальним алгоритмом; 
2) спроможність пристосувати загальний алгоритм до умов певної задачі; 
3) здібність будувати власні алгоритми для розв’язування нестандартних задач. 

Враховуючи вищезазначене, ми пропонуємо процес професійної 
підготовки вчителів, зокрема інформатики, розглядати контексті в контексті 
неперервної професійної освіти та організовувати його на основі широкого 
використання комп’ютерної техніки. При цьому слід максимально враховувати 
досвід деяких розвинених країн, наприклад, Японії, у якій провідні компанії 
розпочинають відбір і початкову професійну підготовку майбутніх робітників, 
починаючи з дошкільного віку. Це зумовлено тим, що найефективнішим 
періодом розвитку креативних здібностей дітей, у тому числі майбутніх 
учителів, є дошкільний і молодший шкільний вік. 

Таким чином, розвиток креативності вчителя, зокрема інформатики, – це 
неперервний, тривалий процес, який вимагає вагомих зусиль як від педагогів, 
так і від самої людини. Він має тривати протягом життя фахівця й передбачає 
подолання певних перешкод, які можуть виникнути на цьому шляху. 

У наш час ще не створено єдиної, загальноприйнятої теорії дослідження й 
розвитку креативних здібностей людини. Не знайдені й надійні способи 
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вимірювання креативності. Вікова мінливість креативності, її схильність до 
зовнішнього впливу зумовлюють невисоку прогностичність існуючих методик 
дослідження креативності. Проте, на думку переважної більшості сучасних 
дослідників цієї проблеми, з метою підвищення достовірності вимірювання 
рівня розвитку креативності людини, зокрема педагога, необхідно 
використовувати комплексні дослідження, які ґрунтуються на використання 
різних методик. 

На сучасному етапі розроблено багато різних технологій, призначених для 
дослідження й вимірювання рівня креативності людини. Узагалі існують два 
основні підходи: 1) психометричний метод, пов’язаний з тестуванням, 
психодіагностикою здібностей та особливостей особистості, з кількісним та 
якісним оцінюванням творчої продуктивності людини; 2) суб’єктивні методи, 
пов’язані з думками експертів, колег, із самооцінкою тощо. Розглянемо 
найбільш поширені методики дослідження креативності людини, які, на наш 
погляд, доцільно використовувати для дослідження рівня креативності вчителів 
інформатики на всіх етапах неперервної професійної освіти. 

Однією з найвідоміших методик вимірювання рівня розвитку креативності 
особистості є тести творчого мислення Е.П. Торренса [21, 26]. Вони вперше 
були запропоновані цим американським психологом у 1962 р. Тест 
призначений для діагностики креативності людини, починаючи з дошкільного 
віку (5-6 років). Ускладнені варіанти можуть бути використані й в інших 
вікових групах (до 17-20 років). Цей метод дозволяє діагностувати здібність 
людини до дивергентного мислення, до перетворень та асоціювання, здатності 
породжувати нові ідеї й розробляти їх. 

Дванадцять тестів творчої продуктивності Е.П. Торренса згруповано у 
вербальну, образотворчу й звукову батареї. Перша позначається як вербальне 
творче мислення, друга – образне творче мислення, третя – словесно-звукове 
творче мислення. 

Тест творчого мислення П. Торренса припускає можливість різних 
вариантів і модифікацій. Останнім часом з’явилося багато різних адаптованих 
модифікацій даного тесту (А.М. Матюшкін, Н.С. Шумакова, С.М. Козленко, 
Е.Е. Тунік, Т.О. Баришева). 

На наш погляд, класичний варіант тесту Е.П. Торренса доцільно 
використовувати для дослідження креативності вчителів інформатики за 
такими критеріями: гнучкість мислення, побіжність думки, оригінальність. Але 
цей тест вимагає тривалих досліджень і ретельної обробки його результатів. 

Іншою широко розповсюдженою методикою вимірювання креативних 
здібностей людини є тест віддалених асоціацій С. Медніка на вербальну 
креативність [25, с. 229]. Ми пропонуємо для дослідження педагогів 
використовувати його варіант, адаптований російськими дослідниками 
Т.В. Галкіною, Л.Г. Алексєєвою та Л.Г. Хуснутдіновою. 

Як стимульний матеріал у тесті використовується сорок словесних тріад. 
Елементи кожної тріади належать до взаємно віддалених асоціативних галузей. 
Опитуваним пропонується три слова. Необхідно підібрати до них таке четверте, 
яке б підходило до кожного з трьох слів, тобто могло б скласти 
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словосполучення з кожним з трьох слів-стимулів. Наприклад, швидкий, 
зелений, повний. Відповіддю може бути «поїзд». 

Цей тест можна використовувати для вимірювання креативності вчителів 
інформатики на основі таких критеріїв: асоціативність, оригінальність та 
інтуїтивність. На наш погляд, цей метод є зручним у використанні, але 
потребує певного підготовчого етапу та вимагає ретельної обробки отриманих 
результатів, зазвичай, із залученням фахівців-психологів. 

Одним з ефективних способів дослідження вербальної креативності 
вважається методика «Речення» [4, с. 234-238]. У цьому тесті опитуваним 
пропонується скласти якомога більше змістовних речень з трьох слів, які б 
починалися, наприклад, з літер: Д, М, Т. Час виконання завдання обмежений і 
становить 8 хвилин. 

Під час обробки результатів підраховують кількість речень, які 
вважаються показником продуктивності при операціях із символьним 
матеріалом, і порівнюють із середніми значеннями. 

Ще однією методикою, яка, на наш погляд заслуговує на увагу, є так звана 
методика «Класифікація». Вона призначена для дослідження дивергентної 
продуктивності на семантичному матеріалі: опитуваним за обмежений час 
(8 хвилин) необхідно об’єднати задані слова в різні групи за певними ознаками, 
які їх можуть об’єднувати. Наприклад, дітям пропонується такий набір слів: 
1). Стріла. 2). Бджола. 3). Крокодил. 4). Риба. 5). Змія. 6). Човен. 7). Горобець. 

Варіант відповіді, наприклад, може бути таким: 
• у повітрі: 1, 2, 7; 
• мають хвости: 3, 4, 5, 7. 
Під час обробки результатів тестування необхідно підрахувати кількість 

виділених груп: 1 бал нараховується за кожну групу. Висновки роблять на 
підставі порівняння результатів тестування із середніми значеннями. 

На наш погляд, методики «Речення» й «Класифікація» доцільно 
використовувати для дослідження креативності вчителів інформатики на 
пропедевтичному етапі їхньої професійної підготовки на основі таких 
критеріїв: гнучкість мислення й побіжність думки. Ці методи є простими й 
зручними у використанні, не потребують додаткової спеціальної підготовки 
фахівців, які здійснюватимуть тестування. 

Методика «Вербальна уява» (за Г. Еббінгаузом) дозволяє дослідити 
особливості вербальної уяви дітей [22, с. 126-127]: випробовуваним роздають 
папери, на яких надруковано казку з пропущеними словами. Її треба закінчити, 
вставити пропущені слова замість крапок. При цьому фіксується час виконання 
завдання. 

Під час обробки результатів фіксується характер відповідності підібраних 
слів тексту, ступінь їх емоційності. Враховується ставлення випробовуваних до 
виконання завдання (із захопленням, з цікавістю або нехотя), легкість і 
швидкість виконання завдання. 

На наш погляд, цей тест доцільно використовувати при дослідженні 
креативності дітей молодшого шкільного віку за такими критеріями: 
інтуїтивність та оригінальність. До того ж, до проведення тестування та 
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обробки його результатів бажано залучати вчителів української мови і 
літератури. 

Заслуговує на увагу методика, призначена для самовизначення творчого 
потенціалу особистості [8, с. 140-143]. Випробуваним необхідно оцінити в 
балах (від 1 до 10), наскільки типовими для них є пропоновані характеристики 
їхньої поведінки у певних ситуаціях. Після самотестування необхідно 
підрахувати набрану суму балів, визначити свій показник творчого потенціалу 
та порівняти його з табличними значеннями. 

Ми вважаємо, що таку методику доцільно використовувати для учнів 
старших класів профільних шкіл (класів) із поглибленим вивченням 
інформатики та студентів молодших курсів педагогічних університетів із метою 
формування навичок дослідження власної креативності та підвищення 
самооцінки. 

Розглянемо методику, яка дозволяє оцінити творчу уяву, побіжність 
думки та обсяг словникового запасу людини. [22, с. 128-129]. На дошці 
пишуть і називають уголос три слова. Випробуваним треба якнайшвидше 
написати найбільшу кількість змістових фраз таким чином, щоб кожна з них 
містила всі запропоновані слова. Час виконання завдання – 10 хвилин. Післяі 
виконання тесту здійснюється обробка його результатів і порівняння з 
табличними даними. 

На наш погляд, цей тест сприяє розвитку гнучкості й побіжності думки, 
активізує творчу уяву педагогів. Ми вважаємо, що його корисно 
використовувати для вимірювання креативності вчителів інформатики на всіх 
етапах неперервної професійної освіти. 

Подібних методик у наш час існує багато. Усі вони мають право на 
існування, тому що підтверджені певними дослідженнями. Але на проведення 
цих досліджень та обробку їх результатів потрібно багато часу. До того ж для 
проведення вимірювання креативності іноді доцільно залучати професійних 
психологів. 

Ми пропонуємо для діагностування рівня розвитку креативності вчителів 
інформатики використовувати комп’ютерну техніку. Із метою часткової 
автоматизації процесу дослідження креативних якостей педагогів нами 
розроблений «Програмний комплекс для діагностування креативності вчителів 
інформатики» [20], який ґрунтується на запропонованій нами методиці 
дослідження креативних якостей педагогів. Він складається з набору 
комп’ютерних програм, об’єднаних в єдину програмну оболонку. Серед них: 
асоціативний тест з інформатики, тест на здатність до перекомбінування, тест 
на побіжність думки, тест на загальну ерудицію та інтуїцію, мультимедійний 
тест креативності та деякі інші. Розроблений нами комплекс комп’ютерних 
програм, що діагностують, є спробою автоматизувати процес дослідження 
креативності майбутніх учителів інформатики за допомогою комп’ютерної 
техніки. Але слід усвідомлювати, що остаточне оцінювання її рівня має 
здійснювати фахівець-психолог за результатами комплексного діагностування 
креативності педагогів на основі використання різних методик. 

Наприклад, для дослідження креативності вчителів інформатики за 
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критерієм асоціативність нами розроблений асоціативний тест і відповідна 
комп’ютерна програма. 

У даному тесті пропонується до наведеної трійки слів дібрати четверте 
таким чином, щоб воно з кожним із запропонованих слів утворювало змістовні 
словосполучення. Наприклад, до слів «напівжирний», «курсив» і 
«підкреслений» словом-відповіддю може бути «шрифт». Кожному 
опитуваному пропонується 10 слів-заготовок. Час тестування обмежений і 
становить 15 хвилин. Після тестування на екран виводиться значення 
коефіцієнту, що характеризує вербальну креативність учителів інформатики за 
критерієм асоціативності. Цей тест можна використовувати як для старших 
класів загальноосвітніх шкіл, так і для студентів першого курсу, які навчаються 
за фахом «Інформатика».  

Таким чином, у наш час розроблено багато різних методик дослідження 
креативності людини, але єдиної, загальноприйнятої теорії ще не створено. Не 
знайдені й надійні способи вимірювання креативності. Тому дослідження 
креативності людини, зокрема педагога, необхідно здійснювати на основі 
багатогранного педагогічного експерименту, який поєднує в собі різні 
методики й підходи. 

 
1.2. Форми й методи розвитку креативності вчителів інформатики в 

системі неперервної професійної освіти 
Розглянемо основні форми й методи розвитку креативності вчителів 

інформатики в системі неперервної професійної підготовки. 
На пропедевтичному етапі формування креативності майбутніх учителів 

інформатики необхідно здійснювати на основі застосування методології 
креативної педагогіки, що передбачає опанування вміннями розробляти 
нестандартні, оригінальні способи й методи навчання; розвиток їхніх творчих 
здібностей й нахилів; забезпечення інструментарієм подолання психологічних 
бар’єрів мислення тощо [12, с. 4]. 

Для креативності, як і для багатьох інших психологічних якостей людини, 
існує сенситивний період – обмежений відрізок часу, протягом якого ця якість 
виявляється особливо інтенсивно в сприятливому середовищі. Сенситивним 
періодом для розвитку креативності людини вважається шкільний вік дитини. 
У підлітковому віці формування творчих здібностей відбувається нелінійно: 
найяскравіший сплеск здібностей спостерігається до 10 років, а другий сплеск – 
у юнацькому віці. Нижньою межею першого рівня є молодший шкільний вік. У 
цьому віці дитина, розв’язавши задачу, не зупиняється, а шукає додаткові 
рішення, що призводить до пошуку інших, нестандартних способів розв’язання 
завдань. Наступний креативний рівень характеризується тим, що 
закономірність, яка знайдена самостійно, не виступає як ухвалення рішення, 
після якого завдання відкладається, а розглядається як нова проблема. Перше 
виявлення цього рівня, зазвичай, спостерігається в 10 років [13, с. 59]. 

Досвід свідчить, що креативні діти швидко проходять початковий етап 
інтелектуального розвитку й чинять опір усім видам нетворчих робіт. Тому 
потрібно розвивати пізнавальні та творчі здібності учнів, а саме: 
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спостережливість, здатність побачити незвичайне у звичайному, уяву, уміння 
фантазувати й змінювати об’єкти, мовлення, образне мислення, допитливість, 
пізнавальний інтерес. Тому зрозуміло, що розвиток креативності майбутніх 
учителів інформатики треба починати в період їхнього навчання в 
загальноосвітній школі. 

Ми вважаємо, що на пропедевтичному етапі неперервної професійної 
підготовки майбутніх учителів інформатики доцільно використовувати такі 
форми навчання: евристичні уроки, олімпіади, занурення, ділові ігри, очні й 
дистанційні проекти, інтерактивні форми навчання, творчі захисти тощо. Більш 
детально розглянемо деякі з них [14, с. 29]. 

Евристичний урок, зазвичай, передбачає виконання учнями певних 
творчих завдань, наприклад: 1) здійснити самооцінку, написати рецензію, 
індивідуальну програму занять з предмета, зокрема з інформатики; 
2) придумати символ або знак для позначення дня тижня, місяця, року; 
3) винайти свої букви, цифри, тварин, географічний материк, державу, планету; 
4) дати власне визначення поняттю, що вивчається; 5) сформулювати певний 
математичний принцип (визначення, теорему, аксіому); 6) скласти, кросворд, 
ребус, сканворд, шифрограму з інформатики; 7) визначити кольори для 
позначення днів тижня, літер, цифр; 8) намалювати картину природи; 
9) виготовити модель, макет, газету, журнал, маску, математичну фігуру, 
вишивку, фотографію, відеофільм тощо; 10) скласти казку, приказку, прислів’я, 
загадку, небилицю, вірш, пісню, сучасні види тексту (інтерв’ю, рекламу, ділові 
діалоги тощо); 11) придумати будь-який образ – намальований, музичний, 
словесний; 12) перекласти образ з однієї мови на іншу, наприклад: намалювати 
музику тощо. 

Періодично доцільно проводити нетрадиційні уроки. Найбільш 
поширеними видами сучасних нетрадиційних уроків є уроки-конкурси, уроки-
вистави, комп’ютерні уроки, уроки-творчі звіти, інтегровані уроки, уроки-
казки, уроки-фантазії, уроки пошуку істини, уроки-концерти, уроки-діалоги, 
уроки-ігри, уроки-конференції, уроки-подорожі, уроки-семінари, уроки-
екскурсії тощо [16]. 

Творчі роботи учнів відрізняються за типом, об’ємом, часом їх виконання 
тощо. Одні роботи виконуються учнями прямо на уроці, є елементом творчості 
в рамках теми (розділу), що вивчається. Це можуть бути придумані дітьми 
загадки, короткі вірші, казки, математичні завдання, досліди з природознавства 
тощо. Інший вид робіт – це поточні творчі роботи учнів, які виконуються ними 
не тільки в класі, але й удома протягом декількох днів. Вони не вимагають 
спеціального оформлення та офіційного захисту. Учні демонструють подібні 
роботи безпосередньо на уроках. 

Розглянемо основні типи творчих робіт учнів: 1) вербальний твір (вірші, 
казки, оповідання тощо); 2) художній твір (живопис, графіка, музика, пісня, 
танець, вишивка, фотографія, композиція); 3) технічний твір (виріб, модель, 
макет, схема, фігура, комп’ютерна програма); 4) видовищний твір (концерт, 
вистава, сценка, показовий виступ, змагання); 5) педагогічний твір (урок, 
проведений у ролі вчителя, складений кросворд чи комп’ютерна програма 
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навчального призначення, придумана гра, вікторина); 6) методологічний твір 
(індивідуальна освітня програма, план занять за вибраною тематикою, тест або 
завдання для перевірки знань учнів, щоденник рефлексії); 7) дослідження 
(експеримент, серія дослідів, історичний аналіз, власне вирішення наукової 
проблеми, доведення теореми) тощо. 

Ми пропонуємо для тренінгу креативності вчителів інформатики широко 
залучати комп’ютерну техніку. Для розвитку креативних якостей майбутніх 
учителів інформатики ми розробили «Комплекс розвивальних комп’ютерних 
програм», регулярне використання якого на уроках інформатики сприяє 
формуванню й розвитку креативного потенціалу майбутніх учителів 
інформатики. Комплекс складається з таких комп’ютерних програм: 1) ігрові 
програми «Відгадай число» та «Знайди скарб», що сприяють розвитку інтуїції 
учнів; 2) ігри «Пазли» та «Клік», що використовуються з метою розвитку 
побіжності думки, здатності до перекомбінування й швидкості реакції; 3) гра 
«Відгадай слово», що призначена для розвитку інтуїції, асоціативності та 
здатності до перекомбінування; 4) ігрова програма «Електронний тир», що 
дозволяє тренувати увагу, побіжність думки й швидкість реакції учнів; 
5) тренажер із мови програмування Паскаль, що сприяє розвитку 
алгоритмічного мислення майбутніх учителів інформатики, та деякі інші. 

Таким чином, активне формування креативності майбутніх учителів 
інформатики слід починати з пропедевтичного етапу, під час їхнього навчання 
в профільних класах (школах) з поглибленим вивченням інформатики. 
Неординарний, творчий підхід до виявлення креативних здібностей у дітей 
шкільного віку та створення відповідних педагогічних умов для їхнього 
розвитку є одним з пріоритетних завдань учителів сучасної школи. Це 
сприятиме ґрунтовній базовій професійній підготовці в майбутньому та її 
вдосконаленню протягом життя. 

Розглянемо методику розвитку креативності майбутніх учителів 
інформатики на етапі базової професійної підготовки в педагогічних ВНЗ. 

Креативній особистості вчителя, зокрема інформатики, мають бути 
притаманні високий рівень моральної свідомості, постійний пошук 
оптимальних, оригінальних рішень поставлених завдань, творчий стиль 
мислення, здатність побачити педагогічну проблему і відшукати можливі 
шляхи її розв’язання, творча фантазія, розвинена уява, високий рівень загальної 
культури. Творча особистість майбутнього педагога характеризується високим 
рівнем креативності, яскраво вираженими особистісними якостями та 
здібностями, що сприятимуть успішній професійній діяльності [2, с. 12]. 

Формуванню креативної особистості педагога під час його професійного 
навчання у ВНЗ сприяє запровадження нетрадиційних форм і методів навчання, 
упровадження інноваційних педагогічних технологій, організація 
різноманітних тренінгів, систематичне розв’язування професійно-педагогічних 
завдань, активна участь у конкурсах, дискусіях щодо проблем вищої школи 
тощо. Розвиток креативного потенціалу майбутніх учителів, зокрема 
інформатики, стимулюють самостійні розробки, спостереження, науково-
дослідницька діяльність, участь у наукових та науково-практичних 
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конференціях і семінарах. Тим самим створюються умови для професійного 
саморозвитку, самоствердження й самовираження особистості майбутнього 
фахівця. 

Ми підтримуємо тих дослідників креативності, які вважають, що на етапі 
базової професійної підготовки майбутніх учителів інформатики в педагогічних 
ВНЗ слід широко використовувати евристичні методи навчання [7, 24], що 
активно стимулюють розвиток творчого потенціалу студентів, сприяють 
формуванню їхніх креативних якостей. Розглянемо основні з них. 

Метод аглютинації призначений для формування в студентів умінь 
поєднувати несумісні в реальному світі якості, властивості або частини 
об’єктів, наприклад: гарячий сніг, об’єм порожнечі, солодка сіль, чорне світло 
тощо. Застосування цієї методики сприяє розвитку в них фантазії, уяви, 
здатності до висування сміливих ідей та гіпотез. Цю методику ми 
використовуємо під час проведення активних лекцій та практичних занять з 
інформатики та методики її навчання. 

Мозковий штурм. Основним його завданням є збір найбільшої кількості 
ідей групи учасників колективного обговорення в невимушеній обстановці. 
Мозковий штурм є оперативним методом групового розв’язання проблеми на 
основі стимулювання творчої активності, під час якого учасникам обговорення 
пропонують висловлювати якомога більшу кількість варіантів її рішення. Після 
цього із загальної кількості висловлених ідей відбирають найбільш вдалі, що 
можуть бути використані на практиці. На нашу думку, цю методику доцільно й 
корисно використовувати під час проведення лабораторних робіт з 
інформатики у складі малих груп, коли кожен студент має можливість висунути 
власну ідею щодо розв’язання певної задачі, побудови алгоритму та його 
програмної реалізації. 

Метод синектики ґрунтується на методі мозкового штурму, інверсії, 
асоціацій тощо. Спочатку обговорюються загальні ознаки проблеми, 
висуваються й відхиляються перші рішення, генеруються й розвиваються 
аналогії, відбираються альтернативи, нові аналогії, згодом знову повертаються 
до проблеми. Такий метод є корисним під час проведення практичних занять із 
методики навчання інформатики. 

Метод проектів орієнтує навчально-виховний процес на активізацію 
навчальної діяльності студентів з урахуванням їхніх особистісних потреб та 
індивідуальних якостей. Метою проектної діяльності в освіті вважають 
своєрідний перехід від розвитку особистості до саморозвитку, розкриття її 
інтелектуального й креативного потенціалу. На наш погляд, можливими 
формами й методами організації проектної діяльності під час навчання 
майбутніх учителів інформатики у ВНЗ мають бути такі: виконання проектів у 
малих групах або індивідуально, зазвичай, під час проведення планових 
лабораторних робіт; закріплення навчального матеріалу з конкретних тем у 
вигляді творчого завдання або підсумкове повторення у вигляді проекту (під 
час виконання контрольних робіт, написання курсових та дипломних робіт з 
інформатики або методики її викладання) тощо. 

Метод Дельфі дозволяє за допомогою опитувань, інтерв’ю, мозкових 
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штурмів тощо досягти максимального узгодження думок групи дослідників у 
визначенні правильного рішення. Цей метод дозволяє уникнути відкритих 
зіткнень між носіями протилежних поглядів, оскільки виключає безпосередній 
контакт експертів між собою. Його доцільно використовувати при проведенні 
науково-практичних Internet-конференцій чи обговоренні актуальних проблем 
на відповідних форумах. 

Метод використання ігрових моментів ми використовуємо під час 
проведення занять будь-яких форм. Наприклад, під час проведення практичних 
і лабораторних занять з інформатики студентам (особливо молодших курсів), 
ми пропонуємо виконати такі завдання: розв’язування чи складання тематичних 
кросвордів, ребусів, шарад з інформатики; проведення конкурсів 
комп’ютерного малюнка; гра в шахи з комп’ютером; проведення тематичних 
вікторин тощо. 

Методика «Теорії розв’язання винахідницьких завдань» (ТРВЗ) була 
заснована винахідником і письменником-фантастом Г.С. Альтшуллером 
у 1946 році [1]. ТРВЗ є методологією і технологією моделювання для генерації 
інноваційних ідей і вирішень проблем. На відміну від методики мозкового 
штурму, де неврегульовано формулюються ідеї й варіанти розв’язання 
проблеми, метою ТРВЗ є створення чіткого алгоритмічного підходу до 
винаходу нової системи або поліпшення старої. Ця теорія заслуговує на увагу в 
плані розвитку креативних здібностей саме вчителів інформатики, тому що 
рівень розвитку алгоритмічного мислення є одним з основних показників 
сформованості їхнього креативного потенціалу. 

З метою розвитку креативності майбутніх учителів інформатики на етапі 
базової професійної підготовки нами був розроблений навчальний курс 
«Основи евристики» [17], метою вивчення якого є формування й поглиблення 
навичок майбутніх педагогів щодо розвитку творчих здібностей та креативного 
потенціалу учнів загальноосвітніх шкіл на основі використання інноваційних 
інформаційних та педагогічних технологій. З метою методичного забезпечення 
викладання цього курсу ми розробили електронні дидактичні матеріали з курсу 
«Основи евристики» [19]. 

Розглянемо методичні особливості розвитку креативності вчителів 
інформатики на етапі післядипломної педагогічної освіти. 

Проблема формування креативного потенціалу вчителів інформатики в 
системі післядипломної педагогічної освіти потребує подальших ґрунтовних 
досліджень. Подальшого вирішення, насамперед, потребують удосконалення 
форм і методів розвитку креативності вчителів інформатики в системі 
післядипломної педагогічної освіти, створення відповідного інноваційного 
середовища та включення в нього кожного слухача курсів підвищення 
кваліфікації, забезпечення сприятливих педагогічних умов для подальшого 
розвиту їхніх творчих здібностей не тільки під час проходження навчання на 
курсах підвищення кваліфікації, а й у міжсесійний період. 

Ми підтримуємо позицію науковців, які вважають, що розвиток 
креативності вчителів, у тому числі інформатики, у системі післядипломної 
педагогічної освіти має передбачати такі основні етапи: діагностику, 
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планування процесу підвищення кваліфікації, його реалізацію, рефлексію, 
корекцію результатів підвищення кваліфікації. Цей процес повинен 
ґрунтуватися на андрагогічних принципах, а саме: самостійності навчання, 
спільній діяльності, опорі на досвід учителів, які навчаються, індивідуалізації й 
системності навчання, актуалізації результатів навчальної діяльності, розвитку 
освітніх потреб кожного педагога. 

Основними організаційними формами проведення занять на курсах 
підвищення кваліфікації вчителів інформатики мають бути такі: лекційно-
семінарські заняття, дискусії, ділові ігри, проектна діяльність, профільні 
занурення, майстер-класи, круглі столи тощо. Ми переконані, що перевагу слід 
надавати евристичним формам і методам проведення занять, які найбільше 
сприяють розвитку креативних якостей педагогів. 

На етапі подання теоретичного матеріалу доцільно використовувати 
лекційні заняття, зокрема активні лекції, під час проведення яких вагома роль 
надається не викладачеві, а слухачам курсів. Серед них доцільно виділити такі: 

• лекція-бесіда передбачає діалог з аудиторією й забезпечує можливість 
встановлення безпосереднього контакту лектора зі слухачами; 

• лекція-вікторина передбачає постійне звернення до практичного або 
життєвого досвіду слухачів. 

• лекція-диспут стимулює й дозволяє вільний обмін думками між 
лектором та аудиторією; 

• лекція-консультація передбачає роз’яснення найбільш складних 
питань навчальної дисципліни; 

• проблемна лекція допомагає  вирішити певні проблеми; 
• лекція у вигляді «круглого стола» передбачає запрошення експертів і 

консультантів; 
• лекція-залучення ґрунтується на релаксації, відповідному 

безпримусовому впливі педагога на слухачів; 
• лекція-теоретична співбесіда дозволяє розглянути певний навчальний 

матеріал і забезпечити контроль знань слухачів та деякі інші. 
Практика свідчить, що викладання теоретичного матеріалу тільки тоді 

зацікавлює слухачів, коли відбувається в тісній співпраці з ними на основі 
їхнього педагогічного досвіду. Доцільно, щоб цикли лекцій мали проблемний 
характер, висвітлювали актуальні питання педагогіки й психології, сучасні 
досягнення суспільного й науково-технічного розвитку та спонукали вчителів 
інформатики на поглиблення фахових знань шляхом самостійної роботи під час 
навчання на курсах і в міжкурсовий період. Для цього на лекціях доцільно 
використовувати елементи проблемного навчання, фрагменти повідомлень 
слухачів, інтерактивні спілкування, анкетування, постановку творчих завдань 
для позааудиторної роботи. Лекціям необхідно надавати активно-полемічної 
форми, супроводжувати їх дискусійними питаннями, розв’язанням 
різноманітних педагогічних ситуацій тощо. 

Із метою поглиблення й систематизації професійних знань, розвитку 
комунікабельності, пізнавальних умінь, рефлексії, креативних здібностей 
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учителів інформатики, значну частину навчально-виховного часу в системі 
післядипломної освіти доречно відводити семінарським, практичним і 
лабораторним видам занять. Частину з них варто організовувати й проводити 
у вигляді конференцій з обміну досвідом, дискусійних круглих столів, ділових 
та  організаційно-діяльнісних ігор; використовувати активні й інтерактивні 
форми та методи навчально-виховної діяльності. За такої організації педагоги 
мають можливість поділитися досвідом, обмінятися думками щодо окремих 
питань сучасної методики викладання шкільного курсу інформатики, 
презентувати власні технології навчання тощо. 

Більш ефективними для роботи з дорослою аудиторією слід вважати 
евристичні, креативні методи навчання [7, 23, 24], які, зазвичай, мають 
імітаційні форми проведення. Специфіка цих методів припускає їхній поділ на 
ігрові й неігрові. Застосування імітаційних форм навчання під час аналізу 
певних ситуацій, розв’язування фахових задач, виконання лабораторних робіт 
тощо сприяють закріпленню й накопиченню необхідних знань, відпрацюванню 
стійких навичок та вмінь. 

Ми вважаємо, що з метою формування й розвитку креативного потенціалу 
вчителів, зокрема інформатики, під час проведення семінарських (практичних) і 
лабораторних занять доцільно використовувати такі імітаційні форми навчання: 

1) ігрові: 
• ігри тренувального характеру (ігри-вправи), які містять конкретну 

фахову ситуацію з певним визначеним порядком дій. Гра може проводитись у 
малих групах, чисельність яких, як правило складає від 2 до 6 осіб. Тривалість 
самої гри, зазвичай, не повинна перевищувати 10-20 хвилин; 

• комплексні дієві ігри, які обов’язково містять елементи імпровізації в 
діях слухачів. Тематика занять найчастіше скерована на вирішення ситуацій 
методом командної роботи; 

• методика творчого тренінгу КАРУС (комбінування, аналогія, 
реконструювання, універсальна стратегія, випадкові підстановки), розроблена 
В.О. Моляко, містить теоретичний курс, методичні інструкції та задачі [11]. 
Запропонована система творчого тренінгу КАРУС орієнтована на розвиток 
творчих здібностей і складається з таких спеціальних методів: часових 
обмежень, раптової заборони, нових варіантів, інформаційної недостатності, 
інформаційного надлишку тощо; 

• ігри-змагання, на яких одне й те ж завдання видається двом малим 
групам слухачів, після чого проводиться порівняння отриманих результатів та 
вибір найбільш оптимального варіанту вирішення певної проблеми; 

• ігрове проектування – метод, призначений для розширення 
пізнавальної діяльності слухачів. На відміну від методу ділової гри, де 
імітується вирішення завдань в умовах реальної чи віртуальної поведінки 
об’єкта, у цьому методі відтворюється процес створення або вдосконалення 
об’єкту [5], наприклад, розробка власної педагогічної технології; 

• соціально-психологічний тренінг, який формує в слухачів практичні 
навички керування стилем своєї поведінки через усвідомлення того, як його 
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сприймає оточення: чи симпатизують йому учні на уроці, чи  виявляють 
антипатію. 

2) неігрові: 
• широкоформатна ситуація передбачає аналіз та оцінку слухачами 

певного явища (ситуації) з метою вироблення схеми його успішного 
розв’язання; 

• мікроситуація відрізняється від попереднього методу тим, що її опис 
повинен бути досить лаконічним, однак точно відображати сутність проблеми; 
цей метод доцільно використовувати при проведенні лекції-дискусій, лекцій-
диспутів тощо; 

• ситуація-проблема характерна тим, що під час проведення такого 
заняття слухачам пропонують здійснити не лише аналіз певної ситуації, але й 
прийняти обґрунтоване фахове рішення; наприклад, на практичних 
(семінарських) заняттях учителям інформатики можна запропонувати 
розв’язання професійно-педагогічних задач із детальним їх обговоренням; 

• ситуація-ілюстрація спрямована на опис нового досліджуваного 
матеріалу й призначена для закріплення та поглиблення знань, активізації 
взаємного обміну знаннями та досвідом між слухачами; цей метод є найбільш 
ефективним при проведенні круглих столів, майстер-класів тощо; 

• ситуація-інцидент здебільшого спрямована на подолання особистої 
інертності слухача та формування в нього адекватної поведінки в складних 
стресових ситуаціях. 

Із метою розвитку креативності вчителів інформатики в системі 
післядипломної педагогічної освіти нами був розроблений навчальний курс 
«Основи педагогічної творчості вчителів інформатики» [15]. 
Запропонований курс є інтегрованою дисципліною, що поєднує нові й уже 
сформовані знання вчителів інформатики, зокрема з таких дисциплін, як: 
філософія, педагогіка, психологія, педагогічна майстерність, методика навчання 
інформатики тощо. 

Висновки 
Таким чином, із метою формування креативних здібностей педагогів, 

зокрема вчителів інформатики, у процесі навчання протягом життя необхідно 
поєднувати їхню наочно-пізнавальну й творчу діяльність. Цілеспрямоване 
тренування гнучкості мислення, асоціативності, використання фантазії, інтуїції, 
уяви, дослідницьких методів навчання – усе це сприяє розвитку їхніх творчих 
здібностей. Крім того, однією з найважливіших умов розвитку креативного 
потенціалу педагогів є створення креативного навчально-розвиваючого 
середовища. Воно характеризується атмосферою взаємної пошани, 
дружелюбності, делікатності, створює комфортні умови для творчої роботи й 
розкриття індивідуальних здібностей кожної особистості, сприяє формуванню й 
розвитку креативного потенціалу учнів. Тому вчителям шкіл, викладачам 
вищих навчальних закладів слід виходити з положення, що лише творчий 
підхід до навчання учнів й студентів може забезпечити ґрунтовну фахову 
підготовку креативного фахівця, зокрема педагога. 
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ГЛАВА 2. МОДЕЛЬ МЕТОДИКИ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИНИЦИАТИВЫ СDIО КАК 
ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО ФАКТОРА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПОЧВОВЕДА 
 
Введение 
Все большую значимость приобретает обучение на основе 

компетентностного подхода. При этом компетентностный подход выдвигает на 
первое место не информированность студента, а умения решать проблемы, 
возникающие в реальных жизненных ситуациях (Кудрявцева Е.И., 2012). 

В этой связи на первое место выступают интерактивные методы обучения 
вообще и проектно-ориентированные в частности. 

С 2000 года реализуется всемирная инициатива СDIО, проектно-
ориентированная технология обучения, которая ориентирована на студента и 
интегрирована с проблемами и опытом реального производства. Видением 
проекта является предоставление студентам образования в контексте 
жизненного цикла реальных систем, процессов и продуктов (Золотарева Н.М., 
Умаров А.Ю., 2011).. 

При подготовке специалистов в области почвоведения принципы СDIО до 
сих пор не применялись. В настоящем исследовании предпринята попытка 
внедрения ряда стандартов инициативы в педагогическую практику в ходе 
подготовки бакалавров по направлению 06.03.02 Почвоведение. 

 
2.1. Методика проектного обучения бакалавров по направлению 

почвоведения 
Некоторые исследователи считают необходимым условием успешного 

формирования профессиональных компетенций у студентов использование в 
образовательном процессе метода проектов (Решетка В.В., и др.). В процессе 
своих исследований Решетка В.В. (2013) приходит к выводу, что с каждым 
осуществленным проектом навыки проектной деятельности студентов 
совершенствуются.  

Конструирование модели методики проектно-ориентированного обучения 
проведено с учетом данных анализа возможностей его использования как 
особой формы обучения на занятиях в вузе. Ниже сформулированы положения, 
на основе которых проводили конструирование модели методики проектно-
ориентированного обучения на занятиях по учебной дисциплине ГИС 
технологии в почвенном мониторинге.  

Положение 1.  Профессиональные  компетенции – удобная таксономия, 
позволяющая снять границу между свойствами человека как личности и 
субъекта деятельности, соединить психологические и социальные 
характеристики. Социальная природа компетенций в большей степени 
учитывается практиками в области управления человеческими ресурсами. Они 
строят свои модели, которые ориентированы на типологию должностей и 
связанные с нею требования к деятельности. В этом случае можно получить 
модель, удобную для использования с точки зрения экспертов, оценивающих 

МОНОГРАФИЯ 22 



 Наука и инновации в современном мире: образование, воспитание, физическое воспитание и спорт      Книга 2 

компетенции (именно они, как правило, и являются «пользователями» этих 
компетенций). Однако, для сотрудника, которого оценивают, подобные модели 
вызывают массу вопросов, так как не имеют прямой связи между 
представлениями о том, как деятельность выглядит со стороны (именно это и 
оценивают эксперты) и чем она является для самого действующего субъекта 
(то, что он может оценить сам в себе).  

Предлагаемые модели компетенций скорее указывают направления или 
области («взаимодействие», «командная работа», «ориентация на 
достижения»), а самооценка строится, как правило, в психологических 
категориях (мотивы, умения, знания, установки, привычки). В этой связи 
основной трудностью использования моделей компетенций и технологий, 
построенных на их основе, оказывается использование этих моделей не для 
дифференциации сотрудников, а для их профессионального и должностного 
развития, которое, как известно, невозможно без активного включения самого 
сотрудника. 

Современное состояние образования также характеризуется радикальными 
изменениями, которые вызваны интеграцией российской системы образования 
в мировую образовательную систему и участием России в Болонской 
конвенции. В документах, рассматривающих концепцию модернизации 
российского образования, среди основных требований современного 
развивающегося общества к выпускнику выделяются его готовность к 
сотрудничеству и способность самостоятельно принимать ответственные 
решения. Таким образом, прослеживается социальный заказ преимущественно 
на деятельно-творческий аспект образования. 

В свете этих требований все большую значимость приобретает обучение 
на основе компетентностного подхода. Такой подход нацелен на формирование 
компетентностей, которые связывают воедино приобретение теоретических 
знаний и практическое их использование при решении конкретных задач и 
проблемных ситуаций. При этом компетентностный подход выдвигает на 
первое место не информированность студента, а умения решать проблемы, 
возникающие в реальных жизненных ситуациях (Кудрявцева Е.И., 2012). Это, в 
свою очередь, определяет актуальность включения методик проектно-
ориентированного обучения в процесс подготовки бакалавров-почвоведов. 

Положение 2. Под проектным методом обучения мы понимаем 
совокупность таких приёмов и способов обучения, при которых студенты с 
помощью коллективной или индивидуальной деятельности по отбору, 
распределению и систематизации материала по определенной теме, составляют 
проект. Технология проектного обучения являет собой совокупность самых 
современных подходов к обучению.  

Метод проектов всегда предполагает решение проблемы. Решение 
проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности 
разнообразных методов и средств обучения, а с другой - необходимость 
интегрирования знаний и умений из различных сфер науки, техники, 
технологии, творческих областей.  

Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми»: если это 
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теоретическая проблема - то конкретное решение, если практическая - 
конкретный результат, готовый к внедрению. 

Метод проектов – способ организации учебного процесса, основанный на 
совокупности приемов, действий обучающихся в их определенной 
последовательности для достижения поставленной задачи – решения 
определенной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде 
некоего конечного продукта (с обязательной презентацией этих результатов). 

Метод проектов обеспечивает подготовку современного специалиста, 
обладающего не только знаниями умениями и навыками, но и высокой 
профессиональной культурой, способного решать задачи опережающего 
формирования различных потребностей и интересов общества (Суходоева Л.Ф., 
Никулина Н.Н.,2014).  

Проект – это самостоятельная, оригинальная работа, выполняемая 
студентами в соответствии с избранной ими темой-проблемой и включающая в 
себя отбор, распределение и информатизацию материала. Результатом этой 
деятельности всегда должен быть какой-то продукт.  

Проект - это совокупность определенных действий, документов, 
предварительных текстов, замысел для создания реального объекта, предмета, 
создания разного рода теоретического продукта.  

Положение 3. Анализ методической и педагогической литературы 
позволил выделить основные требования к использованию метода проектов. 
Среди них: наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы 
(задачи), требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для 
ее решения; практическая, теоретическая, познавательная значимость 
предполагаемых результатов; самостоятельная (индивидуальная, парная, 
групповая) деятельность обучающихся; структурирование содержательной 
части проекта (с указанием поэтапных результатов). 

Данное положение соответствует требованиям стандарт 1  СDIО (создание 
и развитие продуктов и систем на протяжении всего их жизненного цикла – 
Задумка, Проектирование, Реализация и Управление) и лежит  в основе 
содержательного компонента модели проектного обучения на занятиях по 
дисциплине ГИС технологии в почвенном мониторинге. 

Положение 4. Ведущей целью проектно-ориентированного обучения 
является формирование критического и творческого мышления обучающегося, 
которая проявляется в общении, творческой деятельности.  

Критическое мышление: 
 аналитическое мышление (анализ информации, отбор необходимых 

фактов, сравнение, сопоставление фактов, явлений); 
 ассоциативное мышление (установление ассоциаций с ранее 

изученными, знакомыми фактами, явлениями, установление ассоциаций с 
новыми качествами предмета, явления и пр.); 

 самостоятельное мышление; 
 логическое мышление (умение выстраивать логику доказательности 

принимаемого решения, внутреннюю логику решаемой проблемы, логику 
последовательности действий, предпринимаемых для решения проблемы и пр.); 

МОНОГРАФИЯ 24 



 Наука и инновации в современном мире: образование, воспитание, физическое воспитание и спорт      Книга 2 

 системное мышление (умение рассматривать изучаемый объект, 
проблему в целостности их связей и характеристик). 
Творческое мышление: 

 процесс мысленного экспериментирования, пространственного 
воображения; 

 процесс самостоятельного переноса знаний для решения новой задачи, 
проблемы, поиска новых решений; 

  комбинаторные связи (способность комбинировать ранее известные  
методы, способы решения задачи, проблемы в новый комбинированный, 
комплексный способ); 

 прогностические связи (способность предвидеть возможные 
последствия принимаемых решений, а также устанавливать причинно-
следственные связи); 

 интуитивное озарение, инсайт. 
 К указанным умениям следует добавить специфические навыки работы 

с информацией:  
 отбирать нужную (для определенных целей) информацию из разных 

источников; 
 анализировать полученную информацию; 
 систематизировать и обобщать полученные данные в соответствии с 

поставленной познавательной задачей; 
 выявлять проблемы в различных областях знания, в окружающей 

действительности; 
 выдвигать обоснованные гипотезы их решения; 
 ставить эксперименты (не только мысленные, но и натуральные); 
 делать аргументированные выводы, выстраивать систему 

доказательств; 
 статистически обрабатывать полученные данные опытной и 

экспериментальной проверок; 
 генерировать новые идеи, возможные пути поиска решений, 

оформления результатов; 
 работать в коллективе, решая познавательные, творческие задачи. 
 Критическое мышление решает в обучении следующие задачи: 
 помогает обучающемуся определить приоритеты; 
 предполагает принятие индивидуальной ответственности; 
 повышает уровень индивидуальной культуры работы с информацией. 

Фазы развития критического мышления: 
 вызов (пробуждение имеющихся знаний и интереса к получению новой 

информации); 
 реализация смысла (получение новой информации); 
 рефлексия (осмысление, рождение нового знания). 
Данное положение соответствует требованиям стандарта 2 СDIО по 

выработке личностных, межличностных и профессиональных компетенций в 
создании продуктов и систем, соответствующих установленным целям 
программ. 
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Положение 5. Основными этапами процесса обучения с применением 
методик проектногообучения являются следующие:  

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 
(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», 
«круглого стола»); 

 выдвижение гипотезы их решения; 
 обсуждение методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и пр.); 
 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.);  
 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
Данное условие легло в основу организационного компонента модели 

проектного обучения на занятиях по дисциплине ГИС технологии в почвенном 
мониторинге и соответствует стандарту 3 СDIО, требующему формировать 
компетенции создавать продукты и системы на основе ранее освоенных 
дисциплин, дополняющих изучаемую ныне. 

Положение 6. На основе того, что проектное обучение основано на 
общении и представляет собой процесс совместной деятельности обучащихся и 
преподавателя, был сконструирован процессуально-деятельностный компонент 
модели методики проектного обучения.  Модель процесса управления 
проектом: идея, планирование, выполнение, контроль, завершение.  

Положение 7. Создание условий для активной совместной деятельности 
обучащихся и преподавателя предполагает определение ролей. 

Роль преподавателя на подготовительном этапе состоит в том, чтобы 
инициировать идеи проекта или создать условия для появления идеи проекта, а 
также оказать помощь в первоначальном планировании.  

На этапе реализации проекта преподаватель выступает в роли помощника, 
консультанта по отдельным вопросам, источника дополнительной информации. 
Существенная роль отводится координации действий между отдельными 
микрогруппами и участниками проекта.  

На заключительном этапе возрастает роль контрольно-оценочной 
функции, так как преподавателю следует принять участие в подведении итогов 
работы в качестве независимого эксперта. 

Задача преподавателя – с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей студентов, их интересов, потребностей, планов на будущее – 
создать такую рабочую атмосферу, которая бы стимулировала их 
мыслительную, коммуникативную и творческую деятельность. Педагог может 
подсказать новые источники информации или просто направить мысль 
учеников в нужную сторону для самостоятельного поиска.  

Студенты самостоятельно и с охотой получают знания из разных 
источников; учатся пользоваться этими знаниями для решения новых 
познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные умения, 
работая в разных группах; развивают свои исследовательскиеумения 
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(выявление проблемы, сбор информации из литературы, документов и т.д., 
наблюдение, эксперимент, анализ, построение гипотез, обобщение); развивают 
критическое мышление. 

В результате обучающиеся должны самостоятельно и совместными 
усилиями решить проблему, применив необходимые знания (подчас из разных 
областей), получить реальный результат. Решение проблемы, таким образом, 
приобретает контуры проектной деятельности.  

Данное положение легло в основу организационного компонента модели 
проектного обучения на занятиях по дисциплине ГИС технологии в почвенном 
мониторинге. Однако его успешная реализация напрямую связано с 
соблюдением требований стандарта 10 СDIО, направленных на повышение 
компетентности преподавателя, что может быть достигнуто 
профессиональными стажировками на промышленных предприятиях, 
сотрудничеством с коллегами, занятыми в промышленности, в работе над 
научно-исследовательскими и образовательными проектами, учёте инженерной 
практики при трудоустройстве и продвижению по службе, занятиями научно-
практической деятельностью в стенах университета.  

Положение 8. Были выделены основные принципы обучения при 
использовании проектного метода и в соответствии с требованиями стандарта 7 
СDIО: 

 разработка практических учебных заданий в соответствии с 
желаемыми результатами обучения и требуемыми профессиональными 
компетенциями;  

 непосредственная вовлеченность преподавателей в составление 
интегрированных заданий;  

 участие промышленных партнёров и других ключевых участников в 
разработке учебных заданий. 

Это положение позволяет полнее осмыслить целесообразность применения 
проектного подхода в преподавании дисциплины блока Курсы по выбору , т.к. 
конечная цель метода проектов - стимулировать интерес студентов к 
определенным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой 
знаний; через проектную деятельность, предусматривающую решение одной 
или целого ряда проблем, показать практическое применение полученных 
знаний. Это положение легло в основу деятельностного компонента модели 
проектного обучения на занятиях по дисциплине ГИС технологии в почвенном 
мониторинге.  

Положение 9. Согласно стандарту 5 СDIО учебный план должен  включать 
в себя как минимум два учебно-практических задания по проектированию и 
созданию изделий, одно из которых выполняется на начальном уровне, а второе 
– на продвинутом уровне. Выбранная в рамках настоящего исследования 
дисциплина предполагает реализацию проекта на продвинутом уровне в 
условиях внеаудиторной нагрузки.  

Составление рабочей программы дисциплины и фондов оценочных 
средств позволяет заранее спланировать приемы педагогической техники, что 
является элементом педагогического творчества преподавателя. 
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Положение 10. Для эффективной реализации задач федеральных 
образовательных стандартов необходимо проводить постоянную диагностику 
сформированности у обучающихся личностных, межличностных компетенций, 
а также дисциплинарных знаний, что наравне с диагностикой способности 
создавать продукты и системы требует и стандарт 11 СDIО. К таким методам 
относят письменные и устные экзамены и проверочные работы, контрольные 
срезы, составление графиков успеваемости, ведение журналов и портфолио на 
каждого студента, самоконтроль и мнение студентов о проводимых занятиях. 
Это положение легло в основу проектирования результативно-
диагностического компонента модели проектногообучения на занятиях по 
дисциплине ГИС в почвенном мониторинге.  

Опираясь на представленные концептуальные положения, мы провели 
конструирование модели методики интерактивного обучения для студентов.  

 
2.2. Примеры использования проектного метода в ходе подготовки 

почвоведов 
По итогам изучения теоретических основ проектно-ориентированного  

обучения, были разработаны примеры методик, которые можно использовать 
на занятиях с обучающимися при реализации основной образовательной 
программы по направлению 06.03.02 Почвоведение, на примере дисциплины 
ГИС в почвенном мониторинге. 

Темы проектных работы были разработаны нами, исходя из формируемых 
компетенций данного направления подготовки. 

Проект 1. «Основы ГИС для природоохранных проектов». 
Проект 2. Проект gps.аpr «Картографирование пожаров в Астраханском 

заповеднике с помощью GPS-приемника». 
Проект 3. « Создание цифровой карты Озера Баскунчак и сопредельной 

территории».  
Проект 4. Проект tаbles.mxd  «Ландшафты Харабалинского района 

Астраханской области».  
Для реализации каждого проекта предложен общий план изложения 

материала, а также индивидуальные его особенности (приведены ниже) 
(Блиновская Я. Ю., 2013). 

Общий план изложения материала 
1. Дать характеристику ГИС как компьютерным системам  создания, 

хранения, просмотра, анализа и модернизации информации о взаимном 
расположении объектов на земной поверхности, их преимущества. 

2. Охарактеризовать электронные карты, тематические слои (покрытия, 
темы) и таблицы атрибутов, пространственную связь слоев. 

3. Векторные, растровые и триангуляционные модели представления 
данных. Новый формат данных в АrсGIS - базы геоданных (Geоdаtаbаse, GDB). 

4. История ГИС-продуктов фирмы ESRI (АRС/INFО, PС АRС/INFО, 
АrсView 1.0-3.3, АrсGIS 8.x-9.0,  Spаtiаl Аnаlyst, 3D Аnаlyst, Trасking Аnаlyst, 
Netwоrk Аnаlyst и т.д.). 

5. Практика работы с АrсMаp. Точечные, линейные и полигональные 
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слои. Таблицы атрибутов. Способность АrсMаp совмещать данные в разных 
проекциях «налету». Mаp Units и Displаy Units. Знакомство с Lаyer Prоperties. 
Демонстрация различных проекций. Изменение проекции фрейма данных: 
Geоgrаphiс – Hаmmer-Аitоff – Rоbinsоn – Sinusоidаl и др. Различные единицы 
проекций. Понятие deсimаl degrees.  

6. Создание проекта аreаs.mxd Особо охраняемые природные территории 
Астраханской области». Проекция фрейма данных – Гаусс-Крюгер. Загрузка 
слоев с помощью функции Аdd Dаtа, просмотр и загрузка слоев с помощью 
АrсСаtаlоg. Использование Lаyer Prоperties – опции Symbоlоgy и Displаy. 
Удаление слоя из проекта. Богатство палитр цветов, заливок, линейных 
символов, внемасштабных знаков и точечных символов АrсMаp. Создание 
дополнительного фрейма данных в проекте. Создание Extent Reсtаngle. Окно 
Lаyоut View, карта готовая к распечатке. Сохранение проекта. 

7. Методы получения рабочих цифровых данных. Оцифровка бумажных 
карт. Digitаl Сhаrt оf the Wоrld (DСW) – карты масштаба 1:1000000 для всего 
мира. Данные ГосГИС Цетра Роскартографии (1:200000 топокарты). 
http://www.ggс.ru Дата+.  http://www.dаtаplus.ru. СканЭкс (Данные 
дистанционного зондирования). http://www.sсаnex.ru. Проект «Прозрачный 
Мир». http://www.trаnspаrentwоrld.оrg. Центр Охраны Дикой Природы. 
http://www.biоdiversity.ru. Веб-сайт специалистов по ГИС http://gis-lаb.infо 

8. Использование приборов-навигаторов GPS для сбора данных на 
местности. Перенос данных с GPS на компьютер и их использование в АrсMаp.   

9. Пространственный анализ векторных данных в АrсMаp. Выделение 
элементов одной темы соотносительно с другой темой.  Функции Dissоlve и 
Interseсt 

10. Модуль растрового анализа АrсView - Spаtiаl Аnаlyst.  Термин для 
растра – грид (англ. grid). 

11. Демонстрация и практическое упражнение с использованием ЦМР. 
Пространственный анализ в Spаtiаl Аnаlyst. 

Индивидуальные особенности проектов: 
Проект 1. Основы ГИС для природоохранных проектов  (АrсGIS 9.0) 
Проект 2. Проект gps.аpr «Картографирование пожаров в Астраханском 

заповеднике с помощью GPS-приемника». Создание новой таблицы dBАSE в 
АrсСаtаlоg. Создание полей в таблице. Типы и свойства полей (Preсisiоn, Sсаle). 
Редактирование таблицы в АrсMаp. Заполнение таблицы значениями координат 
(DD). Отображение точек с известными координатами на карте Displаy XY dаtа. 

Проект 3. Создание цифровой карты Озера Баскунчак и сопредельной 
территории. Подгрузить в фрейм данных участок сканированной карты как 
*.bmp. Изменить проекцию фрейма данных на Гаусса-Крюгера. Создать в 
АrсСаtаlоg таблицу реперных точек с известными значениями координат 
(широты и долготы). Редактирование таблицы реперных точек в АrсMаp. 
Отображение реперных точек во фрейме данных через функцию Displаy XY 
dаtа. Привязка  сканированного изображения к реальным координатам с 
помощью функции Geоreferenсing. Создание точечного, линейного и 
полигонального слоев (shаpe-файлов) в АrсСаtаlоg. Расчет площадей и длин 
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созданных объектов 
Проект 4. Проект tаbles.mxd - Ландшафты Харабалинского района 

Астраханской области. Загрузка таблицы с описанием ландшафтов в проект. 
Объединение таблицы атрибутов темы и таблицы дополнительных 
характеристик (функция Jоin). Установление отношений между таблицами 
(базами данных) (функция Relаte). Sоrt Аsсending и Sоrt Desсending. Функция 
Summаrize. Расчет площадей различных типов ландшафтов. Функция Саlсulаte 
Vаlues. Вычисление процентного соотношения площадей различных 
ландшафтов в районе. 

 
2.3. Подходы к оценке результатов проектного обучения бакалавров 
Согласно требованиям стандарта 11 СDIО и для реализации качественного 

образовательного процесса в свете федеральных государственных 
образовательных стандартов оценка успеваемости студентов должна включать 
как дисциплинарные знания, так и степень сформированности компетенций. 
Использвание проектного метода в преподавании дисциплин предполагает 
оценку  умения создавать продукты и системы при выполнении проектных 
заданий. 

Однако в педагогической литературе нет универсальной методики оценки 
проектной деятельности обучающихся: каждый педагог-практик предлагает 
свой набор критериев для экспертизы успешности выполнения задания. На 
основании анализа литературных данных (Цыгулева М.В., 2010; Тен С.К., 2014; 
Казарина Л.А., 2011) нами выявлены три различных подхода к оцениванию 
проектов учащихся, представленных в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, все исследователи придают значение 
актуальности, новизне и содержательности работы; двое из трех 
исследователей педагогов используют такие критерии как характер общения и 
взаимопомощи участников, оригинальность решения, доказательность 
решений, культура речи и др.  

Основываясь на исследованиях современных педагогов-практиков, мы 
предлагаем критерии оценки проектной активности учащихся в процессе 
освоения учебных дисциплин в рамках подготовки бакалавров по направлению 
06.03.02 Почвоведение. Предлагаемые критерии с распределением их 
весомости в баллах изложены в таблице 2. 

Предложенная матрица позволяет оценить как индивидуальную, так и 
групповую проектную деятельность студентов-почвоведов по стобальной 
шкале по десяти критериям, имеющим равный балльный вес. 

Также среди методов текущего контроля можно выделить письменные и 
устные экзамены и проверочные работы, контрольные срезы, составление 
графиков успеваемости, ведение журналов и портфолио на каждого студента, 
самоконтроль и мнение студентов о проводимых занятиях. Эффективность 
освоения дисциплинарных знаний может быть оценена при проведении устных 
и письменных экзаменов и проверочных работ, а вот умение проектировать и 
создавать продукты и системы лучше оценивать при выполнении практической 
работы. Оценка эффективности освоения учебного курса во всей ее  
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Таблица 1 
Различные подходы к оцениванию результатов проектной деятельности 

Критерии Цыгулева М.В., 
2010 

Тен С.К., 
2014 

Казарина Л.А., 
2011 

Оригинальность решения проблемы +  + 
Характер общения и взаимопомощи 
участников проекта + +  

Доказательность принимаемых 
решений + +  

Подготовка презентации и 
раздаточного материала +   

Раскрытие содержания проекта на 
презентации продукта +   

Логика изложения +   
Культура речи +  + 
Владение материалом + +  
Эстетика оформления результатов + +  
Умение отвечать на вопросы во 
время презентации продукта + +  

Эмоциональность +   
Новизна и актуальность темы + + + 
Соответствие содержания 
заявленой теме + +  

Содержательность материаов + + + 
Самооценка студента +   
Личная значимость работы + +  
Социальная значимость работы и ее 
результатов +   

Корректность использованных 
методов исследования и методов 
обработки результатов 

 + + 

Характер использованных 
источников информации   + 
Способность заинтересовать 
аудиторию проблемой   + 
Проявление личностных качеств 
(мотивация)   + 

 
ее многомерности важна так же и для пересмотра и совершенствования 
педагогических приемов, использованных в ходе его преподавания. С этой 
целью нами пересмотрен механизм анкетирования студенческих проектов, 
предложенный в рамках инициативы СDIО. Ниже приведены анкета оценки 
студенческих учебных проектных работ (табл. 3), анкета оценки устных 
презентаций (табл. 4), анкета оценки командной работы (табл. 5).  

В рамках дальнейшего развития настоящего исследования планируется 
работа с данным инструментом с целью внедрения стандартов СDIО и 
совершенствования приемов преподавания учебных дисциплин в рамках 
подготовки бакалавров по направлени. 06.03.02 Почвоведение. 
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Таблица 2 
Критерии оценки проектной деятельности студентов-бакалавров по 

направлению подготовки 06.03.02 Почвоведение 
Критерии Распределение баллов по критериям 

Сильный 
уровень 

Средний уровень Слабый уровень 

Оригинальность решения 
проблемы 9-10 8 7 

Доказательность принимаемых 
решений 9-10 8 7 

Новизна и актуальность темы 9-10 8 7 
Логика изложения 9-10 8 7 
Владение материалом 9-10 8 7 
Подготовка презентации и 
раздаточного материала 9-10 8 7 

Умение отвечать на вопросы во 
время презентации продукта 9-10 8 7 

Соответствие содержания 
заявленой теме 9-10 8 7 

Содержательность материаов 9-10 8 7 
Корректность использованных 
методов исследования и методов 
обработки результатов 

9-10 8 7 

Характер источников информации 9-10 8 7 
Максимальное количество 
баллов: 100 80 70 

 
Таблица 3 

Анкета оценки учебных проектных работ 

знания, умения и способности, 
продемонстрированные студентом 

продемонстрировал  

- В малой 
степени 

На 
среднем 
уровне 

На 
высоком 
уровне 

На 
очень 

высоком 
уровне 

1 2 3 4 5 6 
Знание базовых дисциплин  
Применяет базовые знания при анализе 
окончательного проекта. 

     

Творческое мышление и способность 
решать задачи 
Применяет логику и анализ при решении 
задачи.  
Применяет теоретические знания на 
практике. 

     

Экспериментирование и поиск 
информации  
Эффективно использует компьютерные и 
другие ресурсы и получает информацию 
из многих источников. 
 Планирует и проводит эксперименты для 
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знания, умения и способности, 
продемонстрированные студентом 

продемонстрировал  

- В малой 
степени 

На 
среднем 
уровне 

На 
высоком 
уровне 

На 
очень 

высоком 
уровне 

проверки теоретических данных.  
Системное мышление  
Понимает взаимосвязь между событиями, 
демонстрирует способность воспринимать 
новую информацию, дополнять ею 
полученные в ходе предыдущих курсов 
знания для решения сложных технических 
задач.  

     

Непрерывное образование  
Занимается независимым 
самообразованием, стремится к 
непрерывному приобретению новых 
знаний.  

     

Командная работа  
Вносит свой вклад в решение задачи. 
Сотрудничает с членами команды.  

     

Коммуникация  
Чётко излагает собственные мысли и 
приводит факты для подкрепления 
суждений. Готовит устные презентации. 
Использует графики для более ясного 
изложения своих мыслей и решений. 
Письменные материалы выстроены в 
логической последовательности и не 
содержат грамматических ошибок.  

     

Задумка  
Определяет цели и задачи проекта. 
Намечает пути его реализации.  

     

Управление работами  
Распределяет задания по степени 
важности, решает ключевые вопросы. 
Готов вносить коррективы по 
рекомендации коллег.  

     

Проектирование  
Воплощает намеченный план реализации 
проекта. Предлагает способы улучшить и 
углубить проект.  

     

 
Таблица 4 

Анкета оценки устных презентаций 
Критерии и показатели оценки Слабо Удовлетворительно Хорошо Отлично 
КАЧЕСТВО ПРЕЗЕНТАЦИИ     
Ясно изложена основная цель 
презентации 

    

Докладчик поддерживает зрительный 
контакт с аудиторией 
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Критерии и показатели оценки Слабо Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Докладчик грамотно контролирует 
свой голос (громкость речи, 
артикуляция, интонирование) 

    

Докладчик сдержан и профессионален 
(внешний вид, жестикуляция, 
выдержка) 

    

Передача слова другим докладчикам 
гладкая и своевременная 

    

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ     
Техническое содержание точное      
Логическое развёртывание 
технического содержания адекватно 

    

Выделены ключевые моменты доклада      
Эффективно используются графики и 
схемы 

    

Альтернативные решения 
предлагаются в сопоставлении с 
принятыми решениями  

    

Ответы на вопросы точные и 
лаконичные 

    

 
Таблица 5 

Анкета оценки командной работы 
Технический вклад  Редко Иногда Часто Всегда 

Обладает необходимыми техническими 
знаниями  

    

Уделяет внимание точности деталей      
Предлагает хорошие идеи      
Понимает смысл проекта      
Оперативно предлагает способы решения 
проблем  

    

Знает пути поиска ответов на вопросы      
Совместная работа Редко Иногда Часто Всегда 

Посещает встречи команды      
Выполняет работу по графику      
Эффективно выполняет порученные 
задания  

    

Проявляет желание выполнять задания      
Проявляет желание помочь другим      
Слаженно общается с остальными 
членами  команды  

    

Выслушивает точки зрения других      
Предлагает конструктивную критику      

 
 
Выводы 
1. Анализ становления и развития идей проектного обучения убедительно 

показывает необходимость включения методов интерактивного обучения в 
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практику образовательного процесса подготовки специалистов по направлению 
06.03.02 Почвоведение  

2. Анализ методической и педагогической литературы позволил выделить 
основные требования к использованию метода проектов. Среди них: наличие 
значимой в исследовательском творческом плане проблемы (задачи), 
требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 
решения; практическая, теоретическая, познавательная значимость 
предполагаемых результатов; самостоятельная (индивидуальная, парная, 
групповая) деятельность обучающихся; структурирование содержательной 
части проекта (с указанием поэтапных результатов). Данное положение 
соответствует требованиям стандарт СDIО и лежит  в основе содержательного 
компонента модели. 

3. Сконструирована модель проектного обучения студентов, включающая 
взаимосвязанные и взаимозависимые компоненты, которые представляют 
собой совокупность целей и задач, содержания, элементов деятельности 
обучащихся и преподавателя, методов и методических приёмов, диагностики и 
результата.  

4. Проведённые наблюдения указывают на эффективность проведенного 
исследования, что подтверждает правильность выдвинутой гипотезы: 
повышение качества обучения студентов в рамках реализации программы 
подготовки бакалавров по направлению 06.03.02 Почвоведение в ФГБОУ ВО 
«Астраханский государственный университет» будет достигнуто, если: 
выявлены закономерности, принципы, которые определяют требования к 
организации образовательного процесса, соблюдение которых позволит более 
эффективно готовить обучающихся к изменяющимся условиям окружающей 
среды; определены пути повышения мотивации к обучению при помощи 
содержания интерактивного обучения; сконструирована модель методики 
интерактивного обучения студентов; разработана методика интерактивного 
обучения студентов. 
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ГЛАВА 3. ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНО-ЕКОЛОГІЧНИХ 
ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД 
 
Вступ 
Проблема взаємовідносин у системі “людина – природа” набула статусу 

глобальної та актуалізувала необхідність посилення екологічної складової 
системи освіти. Особлива роль у реалізації завдань екологічної освіти і 
виховання належить учителеві. Саме вчитель є тією особою, яка формує 
погляди, переконання інших людей, подає приклад високого гуманізму, 
благородства, порядності. Вчитель впливає на формування у підростаючого 
покоління екологічно доцільних соціальних установок. Відтак, виховання у 
майбутніх педагогів екологічних цінностей, екологічного стилю мислення, 
підвищення рівня їх екологічного світогляду шляхом формування активно-
діяльнісної позиції – є одним із важливих напрямків розвитку вищої освіти 
України.  

Формування високого рівня екологічної культури майбутнього вчителя має 
забезпечити система професійно-педагогічної підготовки у ВНЗ, в основу якої 
покладено модель формування світоглядно-екологічних цінностей, що сприяє 
трансформації набутих природоохоронних знань в особистісні переконання та 
орієнтири професійної діяльності. Сучасний учитель має усвідомити 
необхідність зречення від загальної тенденції антропоцентризму, наблизившись 
у своїх поглядах і переконаннях до еко-етичного ідеалу.  

 
3.1. Світоглядно-екологічні цінності у контексті філософських 

концепцій 
Актуальність екологічної кризи зумовлює необхідність її філософського 

переосмислення та докорінної зміни пріоритетів у ставленні людини до 
природи. Соціально-філософські аспекти розвитку екологічної освіти і 
виховання знайшли своє відображення у працях В.Андрущенка, В.Борейка, 
В.Бровдій, С.Васюти, В.Вернадського, Е.Гірусова, М.Кисельова, В.Крисаченка, 
В.Липицького, В.Лося, Г.Платонова, О.Салтовського, Г.Хефлінга, І.Фролова та 
інших відомих вітчизняних та зарубіжних учених.  

Загальною тенденцією, яка характерна для праць цих авторів, є те, що у 
зв’язку із усезростаючою екологічною кризою набуває актуальності пошук 
нових засад існування людства, яке має відмовитись від технократичних ілюзій 
і перейти на якісно інший рівень взаємодії з природою. Тобто, сучасна людина 
має відмовитись від панування, підкорення, бездушної експлуатації. Відтак, 
основним мотивом її життя і діяльності має стати бажання усвідомити 
незаперечну цінність природи та будувати свою діяльність екологічно доцільно. 

Аналіз наукового фонду підкреслює актуальність проблеми формування 
екологічного світогляду майбутніх учителів. Так, у дослідженнях 
Г.Білявського, І.Костицької, Н.Лисенко, Л.Лук’янової, Т.Нінової, Г.Пустовіта, 
Г.Тарасенко, С.Шмалєй розглядаються актуальні питання екологічної освіти, 
вказується на необхідності посилення ролі екологічної домінанти у навчально-
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виховному процесі загальноосвітніх шкіл та вищих навчальних закладів. Проте, 
незважаючи на виокремлені вище наукові доробки, проблему формування 
світоглядно-екологічних цінностей майбутніх учителів на сьогодні досліджено 
недостатньо. Особливої уваги потребує вдосконалення теоретико-
методологічних, організаційних та методичних аспектів формування 
світоглядно-екологічних цінностей майбутніх учителів з урахуванням сучасних 
освітніх вимог. 

У контексті вирішення проблеми пошуку ефективних екологічно-
доцільних шляхів взаємодії людини з навколишнім середовищем, ґенези 
становлення екологічного світогляду як наукового феномена, нами було 
виокремлено три концепції, які репрезентують його еволюцію залежно від 
соціально-економічних умов, рівня розвитку науки, поглядів на взаємодію 
людини й природи. Перша з них розкриває та характеризує сутність такої 
взаємодії як пряму залежність людини від природи на основі незаперечного 
визнання її могутності. Світогляд відображався в міфах і виступав первинною 
світоглядною формою тогочасного суспільства. Світоглядні уявлення 
тогочасної людини дозволяли реалізовувати гармонійно-орієнтовану модель 
поведінки, не вступати у протиріччя зі сформованими політеїстичними 
уявленнями про довкілля і місце у ньому людини. Світоглядно-екологічні 
цінності підпорядковувалися уявленням тогочасної людини про кровно-родинні 
зв’язки природних сил та явищ, безсилим становищем людини у подоланні 
наслідків природних процесів, пасивно-пристосовницькою поведінкою [9, с. 
26].   

Друга концепція розкриває прагматичний тип діяльності людини у 
довкіллі та характеризується науково-пізнавальним ставленням, зародженням 
світогляду підкорення, господарювання. Для цієї концепції на початковому 
етапі характерним є значний вплив релігії, як методологічної основи у взаємодії 
людини і природи. Пізніше, з розвитком капіталізму, пріоритетною стає ідея 
розвитку науки як рушійного чинника у досягненні “перемоги над природою”. 
Саме ця ідея, склавши методологічну основу антропоцентричного шляху 
розвитку цивілізації, залишилась провідною до середини XX століття. Поява 
праць В.Вернадського докорінно трансформує світоглядні уявлення про 
антропоцентричний шлях розвитку суспільства та актуалізує необхідність 
взаємопов’язаного розвитку цивілізації і природи, що в результаті мало 
забезпечити ефективне функціонування ноосфери як сфери розуму, коли за 
обмежених природних багатств планети для забезпечення поступального 
розвитку людство має будувати свою діяльність на науково обґрунтованих 
принципах обмежено-раціонального споживання природних ресурсів [9, с. 33]. 

Третя концепція взаємодії людини з навколишнім, ґрунтуючись на 
поєднанні природного і соціогуманітарного знання про довкілля, дозволяє 
створити найбільш універсальну модель соціоприродного середовища, у межах 
якого еволюційні процеси розвитку цивілізації і природи тісно взаємопов’язані 
між собою. Ідея коеволюції створює умови і є методологічною основою 
формування екологічного світогляду людини (М.М.Мойсеєв, С.М.Родін, 
Р.Флейвел та ін.) [9, с. 49]. 

МОНОГРАФИЯ 37 



 Наука и инновации в современном мире: образование, воспитание, физическое воспитание и спорт      Книга 2 

Історичне висвітлення ґенези формування світоглядно-екологічних 
цінностей засвідчило існування двох діаметрально-протилежних точок зору на 
взаємодію людини й природи: антропоцентричної та природовідповідної. Ми 
можемо констатувати, що тільки екологічний світогляд екоцентричного типу 
здатен дати відповіді на складні питання взаємодії людини й природи та шляхи 
розв’язання екологічних проблем. 

Прогресивна зміна світоглядних підходів до проблеми взаємодії людини й 
природи в історичному минулому створила якісно нове підґрунтя для 
формування екологічного світогляду, екологічних цінностей. Надмірне 
використання природних ресурсів та інші негативні процеси, які мають 
глобальні наслідки, та необхідність їх подолання, розуміння педагогами 
закономірної залежності між рівнем соціально-економічного розвитку 
суспільства, екологічною ситуацією, світоглядними позиціями та станом 
виховання й освіти спричиняють нагальну потребу у формуванні світоглядно-
екологічних цінностей майбутніх учителів. 

 
3.2. Світоглядний підхід як один із наукових підходів екологічної 

проблематики 
Одвічною філософською проблемою є питання світогляду людини як 

складного духовного явища. Світогляд – система поглядів на об’єктивний світ і 
місце в ньому людини, на ставлення людини до навколишньої дійсності і самої 
себе, а також обумовлені цими поглядами основні життєві позиції людей, їх 
переконання, ідеали, принципи пізнання і діяльності, ціннісні орієнтації. 
Будучи відображенням світу і ціннісним ставленням до нього, світогляд 
відіграє і певну регулятивно-творчу роль, виступаючи як методологія побудови 
загальної наукової картини світу [5, с. 806].  

Світогляд – сукупність переконань, оцінок, поглядів та принципів, які 
визначають найзагальніше бачення та розуміння світу. Світогляд властивий 
кожній людині, незалежно від того, чи є він раціонально усвідомленим. 
Світогляд є інтегрованою системою, сплавом цінностей, переконань, знань, 
бажань, поглядів, принципів, життєвих орієнтирів. Світогляд становить ядро 
особистості, формує основу її життєвої програми дій.  

Так, Г.Кремечек світогляд визначає як властивий свідомості людини спосіб 
сприйняття навколишнього, інструмент вирішення проблем [7]. Світогляд є 
формою загального людського самовизначення, специфічним комплексом 
орієнтацій людини в навколишньому середовищі, до якого входить і його 
екологічний компонент.  

В умовах екологічної кризи, проблема формування екологічного 
світогляду, набуває статусу стратегічної. У сучасних наукових розвідках 
акцентується увага на домінантній ролі екологічного світогляду як системи 
взаємопов’язаних компонентів: узагальненої сукупності екологічних поглядів, 
знань, цінностей, духовності, переконань, практичних настанов, що визначають 
розуміння особистістю цілісності та єдності природного й соціального буття, 
місця в ньому людини разом із життєвими природовідповідними позиціями, 
програмами та іншими складниками поведінки, які в комплексі формують у неї 
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екологічно орієнтовану життєву позицію, спонукають її до активної 
природоохоронної роботи [7].  

Екологічний світогляд – це не лише зміст, а й спосіб усвідомлення 
дійсності, принцип життя, що визначає характер діяльності. Екологічний 
світогляд має величезний практичний і життєвий смисл. Він впливає на норми 
поведінки, на ставлення людини до дійсності. Це своєрідна духовна призма, 
через яку сприймається і переживається усе навколишнє [7]. 

Проблема формування екологічного світогляду особистості є надзвичайно 
актуальною. Результати досліджень А.Захлєбного, І.Зверєва, О.Костенко, 
Л.Лук’янової, Г.Пустовіта, Г.Тарасенко та ін. доводять необхідність 
формування екологічного світогляду в сучасних складних умовах існування. 
Думки вчених зосереджуються на тому, що екологічна освіта і виховання є 
основою формування екологічного світогляду, подолання глибоких кризових 
явищ. Однак, науковці акцентують увагу на тому, що сучасна система 
екологічної освіти і виховання в Україні потребує оновлення та вибору нової 
концепції, в основу якої буде покладено ціннісну складову [8;9;10;12]. 

В сучасних науково-педагогічних дослідженнях (Л.Білик, Н.Грейда, 
В.Ільченко, С.Лебедь, Н.Лисенко, Л.Лук’янова, Г.Тарасенко та ін.) проблема 
формування світоглядно-екологічних цінностей знаходить особливе місце. Так, 
науковцями доведена необхідність виділення світоглядного підходу як одного 
із наукових підходів екологічної проблематики. Світоглядно-екологічний підхід 
має гуманістичну основу, сприяє формуванню цілісної картини світу, 
актуалізує вирішення проблеми гармонізації взаємин людини і природи. Відтак, 
особливого статусу проблема формування світоглядно-екологічних цінностей 
набуває у контексті підготовки майбутнього вчителя початкової школи.  

Формування світоглядно-екологічних цінностей майбутніх учителів – 
складний і тривалий процес спрямований на оволодіння системою екологічних 
знань, розвитку духовних здібностей студента в поєднанні суспільного й 
родинного впливу, ціннісної оцінки, стійкої мотивації, вольових зусиль у 
ставленні до екологічних проблем на тлі позитивного емоційного фону, 
формування переконань і відповідної поведінки у розв’язанні педагогічних, 
екологічних та природоохоронних завдань. 

В основі світоглядно-екологічних цінностей педагога – синкретична 
свідомість, усі елементи якої емоційні, раціональні, професійно-дієві 
становлять єдиний комплекс, своєрідну триаду “раціо-емоціо-праксіо”. Такий 
підхід є особливо цінним в умовах сучасної технократичної культури. У 
формуванні світоглядно-екологічних цінностей майбутніх учителів початкової 
школи доцільним є поєднання різних методологічних підходів – світоглядного, 
системного, синергетичного, особистісно-діяльнісного, що взаємодоповнюють 
один одного. Так, Г.Тарасенко підкреслює, що професійно-педагогічна 
підготовка майбутніх вчителів повинна здійснювати формування 
гуманістичного світогляду та ціннісних орієнтацій, чия професійна діяльність 
направлена на гармонійний розвиток особистості [12].  

Ці підходи, а також ідея гармонійної єдності людини та природи, знайшли 
своє відображення в концепції формування екологічного світогляду майбутніх 
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педагогів, яка ґрунтується на принципах неперервності, системності, 
всезагального зв’язку об’єктів, явищ і подій навколишнього світу та базується 
на теоретичному, методологічному і технологічному рівнях, які визначають 
сутність, структуру екологічного світогляду, побудову моделі формування 
екологічного світогляду майбутніх учителів та її реалізацію в навчально-
виховному процесі вищих педагогічних закладів. 

 
3.3. Світоглядно-екологічні цінності в системі  професійно-

педагогічної підготовки майбутнього вчителя початкової школи 
Споконвічна проблема цінностей, вибору людством раціональної чи 

моральної (ціннісної) основи життя знаходить свій вияв у філософських 
дослідженнях І.Канта, Г.Лотце, В.Віндельбанда, Г.Ріккета та ін., у працях яких 
цінності розглядаються  як норми, що утворюють загальний план і основу 
культуротворчої діяльності [13].  

Важливе значення проблема формування цінностей має в умовах 
реформування системи освіти в Україні, в атмосфері руйнування старих 
пріоритетів та вибору гуманістичних засад розвитку. У даному контексті 
світоглядно-екологічна орієнтація має трансформуватися у концептуальну 
основу її розвитку та виконувати інтегруючу функцію. За висновком С.Дерябо, 
формування світоглядно-екологічних цінностей являє собою зовсім інший 
погляд на світ, у якому екологічна доцільність і екологічні імперативи 
займають вихідні положення [4]. 

Цінності є невід’ємною частиною відносин людини зі світом, в якому 
протікає життєдіяльність і пізнання. Категорія “цінності” – історично 
обумовлена, залежна від рівня розвитку суспільства і культури. Так, кожна 
історична формація характеризується специфічним набором цінностей, система 
яких виступає в якості найбільш високого рівня соціальної регуляції [5]. Кожне 
суспільство вибудовує життя відповідно до тої чи іншої системи ціннісних 
координат. Сучасний кризовий стан актуалізує потребу переосмислення 
стратегії людства, вибору єдиного вивіреного способу взаємодії людини з 
природою в основі якого – екологічний стиль мислення, світоглядно-екологічна 
ціннісна система.  

Цінності розглядаються з точки зору задоволення матеріальних і духовних 
потреб суспільства загалом і кожної людини зокрема. Цінність – це те, що може 
цінувати людина, що належить до кола її значущих і важливих речей. Цінності 
наповнюють сенсом життя людини, значною мірою духовно відтворюють її 
саму. Цінності – це й опосередкований культурою еталон належного у 
досягненні потреб, котрий має трансцендентний характер, що виходить за межі 
індивідуальної свідомості [5]. 

Серед цінностей сучасного світу одними із визначальних є екологічні 
цінності. Так, О.Сухомлинська, до числа найбільш пріоритетних і актуальних 
напрямків дослідження відносить формування ціннісних орієнтацій [11]. В 
основі ставлення особистості до навколишнього світу лежать її цінності, 
способи взаємозв’язку свідомості і буття, людини і світу. Ціннісне ставлення 
індивіда до природи – важливий компонент екологічної культури особистості. 
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Так, Г.Тарасенко, категорію цінності вважає необхідною передумовою 
розуміння сутності природи, її духовних вимірів [12].  

Так, ціннісні фактори формують світогляд. Науковцями доведено, що 
екологічні цінності є цінностями універсальними, так як охоплюють 
властивості природи з точки зору не тільки практичної, утилітарної, але й 
пізнавальної, естетичної, моральної, економічної цінності (О.Захлєбний, 
І.Суравегіна, О.Сідельковський, Г.Тарасенко).   

Дослідженням проблеми ціннісних координат особистості займалися у 
різні часи науковці Є.Зеленов, С.Рубінштейн, Л.Столович, В.Тугарінов, В.Ядов 
та ін. Вчені по-різному підходять до визначення змісту поняття “цінності”: 
вищі диспозиційні рівні свідомості особистості (В.Ядов); здатність 
задовольняти потреби і інтереси особистості (О.Дробницький, 
А.Здравомислов); предмети, явища та їхні властивості, що потрібні (необхідні, 
корисні, приємні) членам певного суспільства як засоби задоволення їхніх 
потреб й інтересів (В.Тугарінов); специфічне утворення свідомості; особлива 
індивідуальна реальність, яка має особливу значущість для суб’єкта (І.Бех, 
Л.Виготський, В.Малахов).  

Проблема формування екологічних цінностей порушується у наукових 
розвідках О.Вишневського, М. Боришевського, О. Колонькової, О.Сулацкової 
та ін. Екологічні цінності науковці розуміють як найважливіші імперативи у 
поведінці та діяльності людини, які виконують регулюючі функції, 
детермінують правила і принципи життя суспільства. Проблема формування 
екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи представлена у 
дослідженнях  Л.Грідаєва, Н.Демешкант, Л.Лук’янової, В.Онопрієнко, Н.Рідей, 
Г.Сорокіної, Г.Тарасенко та ін.. Різні аспекти цієї проблеми досліджено у 
працях О. Біди, Н.Борисенко, В.Ільченко, Н.Казанішеної та ін. 

Науковцями доведено, що саме екологічні орієнтації утворюють 
повноцінний аксіологічний потенціал в структурі професійної підготовки 
майбутнього вчителя. Розуміння природи як цінності дає можливість 
визначитися із будь-якою діяльністю по відношенню до неї. Вчитель має 
усвідомити, що в основі  екологічної освіти і виховання молодшого школяра – 
екологічні цінності. Професійна підготовка майбутнього вчителя має 
обов’язково враховувати цей факт та забезпечувати процес формування 
світоглядно-екологічних ціннісних координат майбутнього вчителя. 

У контексті моніторингу домінантних еколого-ціннісних орієнтирів у 
майбутніх учителів, який здійснювався на факультеті дошкільної, початкової 
освіти та мистецтв Вінницького державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського, нами було організовано та проведено спеціальне 
дослідження. У дослідженні взяли участь студенти напряму підготовки 
“Початкова освіта” ОКР “бакалавр” загальною кількістю 55 осіб. Для 
діагностики домінуючих світоглядно-екологічних цінностей студентам була 
запропонована спеціальна методика “Визначення екологічних цінностей”, яка 
включала перелік ціннісних загальнолюдських, соціоприродних, особистісних 
домінант. Так, перед майбутніми учителями було поставлено завдання 
проранжувати екологічні цінності – від найменш значущої до найбільш 
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значущої у кожному із пропонованих блоків.  
Аналіз результатів дослідження дає можливість констатувати, що майбутні 

учителі, у переважній більшості, усвідомлюють необхідність дотримання 
екологічних вимог та цінностей, проте, на практиці ці імперативи залишаються 
не реалізованими. Так, серед загальнолюдських цінностей студенти віддають 
перевагу найвищій цінності – здоров’ю (94,5%). Однак, у реальному житті 
задекларована цінність дуже часто не співпадає з конкретною моделлю 
поведінки і дисонує із  принципами і нормами здорового способу життя. 
Відтак, спостерігаємо разючу невідповідність ціннісних орієнтацій 
майбутнього вчителя та вибору ним антиекологічного способу власної 
поведінки.  

У структурі професійної діяльності вчителя ціннісні орієнтації визначають 
не лише внутрішню основу його ставлення до природи як до матеріальної і 
духовної цінності, але й утворюють його стратегію ставлення до природи. Так, 
обираючи одну із загальнолюдських цінностей “повага до життя” та, наділяючи 
її у рейтинговому списку високим балом, студенти, опинившись у конкретній 
ситуації, нівелюють це положення. Так, їм було запропоновано завдання, яким 
передбачалось виключити із пропонованого ряду зайве (рослини, тварини, 
комахи). Такий “список” не відповідав законам систематики, однак, опитувані, 
детально вивчивши його, шукали алгебраїчну формулу виключення хоча б 
одного представника, так як орієнтувалися на пропоноване їм завдання. 
Принцип А.Швейцера “благоговіння перед життям” не спрацював. На жаль, 
сучасний педагог не усвідомлює цінності природи, її неповторності і права на 
життя. Тому, стратегічним орієнтиром корекції ціннісної структури особистості 
педагога має стати визнання ним того факту, що природа – це життя у всіх його 
проявах.  

Поставлені у ситуацію реального вибору, майбутні учителі у переважній 
більшості (92,7%) віддали перевагу благам цивілізації. Відтак, екологічні 
цінності іншого характеру (“цілісність світу”, “гармонія зі світом”) зазнавали 
фіаско. Аналіз отриманих даних засвідчує, що майбутні учителі, здебільшого, у 
ставленні до природи керуються утилітарними установками та цінностям 
прагматичного характеру. Відносини майбутнього учителя з навколишнім 
середовищем орієнтовані, насамперед, на задоволення власних потреб. 
Спостерігаємо досить плачевну картину ціннісного орієнтування майбутнього 
вчителя у складній ситуації вибору. Результати пілотного експерименту 
дозволяють констатувати другорядну роль таких екологічних цінностей для 
сучасного педагога, як “унікальність біосистеми”, “повага до життя”, “почуття 
щастя”. Відтак, вихідний рівень сформованості світоглядно-екологічних 
цінностей майбутнього учителя є надзвичайно низьким. Природу учителі 
розуміють як необхідну умову життєдіяльності, основу морально-естетичного, 
духовного існування людини.  

Такий стан речей загалом промовисто засвідчує низький рівень екологічної 
культури майбутнього вчителя, та потребу орієнтації молоді на екологічно-
ціннісну модель поведінки.  

Серед соціоприродних цінностей найбільшою популярністю у майбутніх 
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учителів користувалися такі: “безпека сім’ї” (38,2%), “мир в усьому світі” 
(34,5%), “особистий успіх” (27,3%).  На жаль, такі цінності як “єдність усього 
живого”, “любов до ближнього”, “краса світу”, “здоров’я довкілля” та ін.  
зайняли останні позиції у рейтинговій таблиці. Такий стан речей 
продиктований суб’єктивними уявленнями молоді про цінність природи. 
Майбутні педагоги у своєму виборі, скоріш за все, керуються усталеними 
стереотипами, категоріями особистісної значущості та доцільності. 

Пануючий утилітарно-прагматичний підхід, споживацьке ставлення до 
природи, позначаються на всій системі цінностей особистості. Парадигма 
людської винятковості негативно відображається на процесах взаємодії людини 
з природою, розуміння її як найвищої цінності та самоцінності. Звідси, 
урахування ціннісного аспекту вважаємо необхідним у процесі підготовки 
майбутнього педагога. Результати нашого дослідження переконливо 
засвідчують, що система цінностей сучасної студентської молоді потребує 
негайної переорієнтації з антропоцентричної на таку модель ціннісних 
орієнтацій, у якій би основними стали б природо-орієнтовані, екологічно 
виправдані механізми пізнання довкілля.  

Сучасна система професійної підготовки майбутнього фахівця потребує 
коректив та пошуку нових підходів до традиційних питань світоглядної та 
професійно-педагогічної підготовки вчителя. У контексті гармонізації відносин 
суспільства й природи важливо виховати, насамперед, у молоді, ціннісне 
ставлення до навколишнього природного середовища на основі знання законів 
природи, відповідно до логіки природних процесів. Майбутній учитель має 
мати стійкі екологічно-доцільні установки на взаємодію з природою, відповідні 
мотиви та переконання для того, щоб виховувати підростаючі покоління у 
традиції охорони, збереження, відтворення та  гармонійної єдності з природою.  

Ціннісне ставлення педагога до природи має обумовлюватись розумінням 
його змістовності і значущості, відчуттям особистої моральної відповідальності 
за його збереження. Виходячи з того, що до системи світоглядно-екологічних 
цінностей належать й особистісні цінності нами було запропоновано майбутнім 
учителям визначитися із рейтинговою шкалою особистісних екологічно-
ціннісних координат. Так, у результаті опрацювання анкетних даних нами було 
помічено, що перших три позиції зайняли такі цінності: “якість життя”, 
“безпека існування”, “особисте здоров’я” та “особиста безпека”. Серед інших 
світоглядно-екологічних цінностей даного блоку частими були вибори таких 
цінностей: “прагнення бути щасливим”, “продовження життя”. Цінності 
“почуття боргу перед природою” та “благоговіння перед життям”, на жаль, 
набрали найменшу кількість виборів. 

 Аналіз стану  сформованості світоглядно-екологічних цінностей 
майбутніх педагогів свідчить, що система професійної підготовки вчителя 
початкової школи потребує коректив у напрямі забезпечення аксіологічної 
основи цього процесу. Так, екологічні знання, які засвоюють майбутні учителі 
позбавлені ціннісної основи. Відтак, сучасний учитель відчуває серйозну втрату 
світоглядної координації. Проблема формування світоглядно-екологічних 
цінностей у системі професійної підготовки майбутнього вчителя у вищому 
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педагогічному закладі і досі є не розв’язаною. Назріла необхідність внесення 
змін до діючих навчальних програм, планів, підпорядкування мети формування 
екологічного світогляду майбутнього вчителя меті формування гармонійної 
особистості та педагога-професіонала, дотримання неперервності навчально-
виховного процесу у вищому педагогічному закладі в єдності навчання, 
виховання, наукової діяльності та природоохоронної роботи, забезпечення 
освітньо-виховного процесу у ВНЗ світоглядно-екологічною компонентою. 

 
3.4. Алгоритм формування світоглядно-екологічних цінностей 

майбутніх учителів початкової школи 
Світоглядно-екологічний підхід має стати фундаментальним підходом і 

складовою культури  ХХІ ст. Формування світоглядно-екологічних цінностей 
майбутнього вчителя початкової школи – тривалий і поступовий процес 
теоретико-практичної підготовки, спрямованої на оволодіння ним спеціальних 
знань, визначення домінантних орієнтацій на взаємодію з навколишнім, 
розвитку екологічно-доцільної мотивації, формування відповідної поведінки в 
основі якої імператив благоговіння перед будь-якою формою життя. Важливе 
значення у процесі формування світоглядно-екологічних цінностей 
майбутнього учителя початкової школи має забезпечення впливу на емоційно-
ціннісну, когнітивну та практично-діяльнісну сферу особистості. 

Формування світоглядно-екологічних цінностей – процес особистісно-
професійного зростання майбутнього педагога яким передбачено засвоєння 
системи екологічних знань, оволодіння відповідними уміннями та навичками, 
вироблення активної екологічно-доцільної поведінки  на основі глибокого 
ціннісного осмислення взаємозв’язків у системі “Природа – Людина”. На думку 
Г.Яричука, еколого-освітня модель для вищої школи покликана продовжувати 
гуманітарну лінію, поглиблено з’ясовувати соціальні функції екології 
відповідно до профілю майбутнього спеціаліста, передусім за рахунок 
посилення етичної складової екологічної освіти [14]. Знання, якими оволодіває 
майбутній учитель мають бути пронизані ідеєю єдності людини і природи, 
сприяти розвитку позитивної мотиваційно-ціннісної сфери, активізувати 
пізнавальний інтерес до екологічних проблем та необхідність реалізації 
екологічно-доцільної, природоохоронної діяльності. Відповідно, такий 
висновок дає можливість припустити, що процес формування світоглядно-
екологічних цінностей майбутніх учителів може мати такий умовний алгоритм: 
збагачення емоційно-ціннісного досвіду через відчуття → екологізація 
інтелектуальної сфери → організація екологічно доцільної практичної 
діяльності в природі. Ці етапи не є чітко відокремленими, вони мають свою 
специфіку та методику організації і можуть бути представлені через емоційно-
ціннісний, когнітивний, діяльнісний компоненти моделі формування 
світоглядно-екологічних цінностей.  

З метою обґрунтування і розробки організаційно-педагогічної моделі 
формування світоглядно-екологічних цінностей майбутніх учителів початкової 
школи з’ясуємо потенціал виокремлених компонентів. 

Результати психологічних досліджень (Л.Божович, Л.Виготський, 
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П.Гальперін, О.Леонтьєв, С.Рубінштейн, П.Якобсон) доводять, що у ставленні 
особистості до природи емоційний компонент займає першорядне значення. 
За цих умов особливого значення набуває емоційна сфера, оскільки емоція – 
основа зародження почуттів, цінностей, установок особистості. Важливу роль у 
процесі формування світоглядно-екологічних цінностей  відіграє ступінь 
особистісного значення. За висновками психологів (Б.Ананьєв, І.Бех, 
Л.Божович), цінність – це єдине синтетичне утворення, у якому поєднано 
“особистісне” і “зовнішнє”. Психологічно особистісні цінності важливі тим, що 
вони виступають внутрішнім змістом, потребами людини. Таким чином, 
природа має увійти до системи особистісних цінностей майбутнього учителя як 
самоцінність. Важливо, щоб природа набула свідомого суб’єктивного змісту і 
цінності, що створює ядро людської особистості і є механізмом регулювання її 
поведінки і діяльності. За цих умов емоційний компонент стає елементом 
механізму формування цінностей, вихідною засадою інтелектуального процесу 
осмислення, усвідомлення значущості.  

Наступним етапом формування світоглядно-екологічних цінностей 
майбутнього учителя вважаємо розвиток когнітивного компонента. Одним із 
специфічних механізмів формування суб’єктивного ставлення когнітивним 
шляхом науковці виділяють процес інтелектуалізації емоцій [4]. За їх 
висновком, цей процес сприяє корекції, зміни ставлення до об’єктів природи, 
блокуванню або ж посиленню позитивного ставлення особистості до природи в 
цілому чи окремих її об’єктів. Таким чином, в результаті механізмів дії 
психологічних релізерів когнітивного каналу до природних об’єктів 
формується інтерес. 

Важливим завданням когнітивного компонента є орієнтування 
майбутнього педагога на ціннісне ставлення до власного дому, явищ духовної 
та моральної культури, загальнолюдські цінності у ставленні до природи. У 
зв’язку з цим особливого значення набуває організація освітньо-виховного 
простору, у якому мають бути закладені принципи, які б виключили 
антропоцентричну спрямованість свідомості. Особистісна цінність природи має 
стати внутрішньою якістю, частиною особистості і проявлятися у здатності 
майбутнього вчителя до емпатії, ідентифікації, екологічної рефлексії, 
суб’єктифікації природних об’єктів.  

Ефективність процесу формування світоглядно-екологічних цінностей 
майбутнього учителя залежить від органічного поєднання теоретичних знань із 
чуттєвим сприйняттям. Така єдність впливає на результативність цього процесу 
і досягається лише за умови організації безпосередньої практичної діяльності у 
природі, яка за своїм характером має бути непрагматичною, спрямованою на 
об’єкт природи як рівноправний суб’єкт взаємодії. Звідси, важливого значення 
набуває обґрунтування психологічних механізмів організації практичної 
діяльності з природними об’єктами, яка сприятиме появі своєрідних зв’язків і 
відношень у системі “людина – природа”. На основі даних зв’язків відбувається 
усвідомлення цінності та самоцінності природи, що у подальшому створює 
підґрунтя екологічно цінних орієнтацій людини. Таким чином, наступним 
етапом формування світоглядно-екологічних цінностей майбутнього вчителя 
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початкової школи вважаємо актуалізацію діяльнісного компонента. 
Свій ціннісний світ людина вибудовує в процесі предметно-практичної 

діяльності. Виключна роль людської активності як особливої форми розвитку 
особистості доведена у роботах Б.Ананьєва, Л.Виготського, П.Гальперіна, 
О.Запорожця, О.Леонтьєва, В.М’ясищева, В.Роменця, С.Рубінштейна, 
Г.Суходольського та ін.  

Вітчизняна психологічна наука проблему взаємодії людини з навколишнім 
середовищем аналізує з позиції єдності діяльнісного компонента та цілісної 
організації психічного життя людини. Лише завдяки діяльності людина 
виходить за межі чітко визначених умов і ситуацій, піднімається над ними, 
цілеспрямовано змінюючи зовнішній світ (С.Рубінштейн).   

Отже, цінності в процесі діяльності виконують роль останньої підстави 
вибору цілей і засобів реалізації діяльності, забезпечення активної взаємодії 
особистості з навколишнім середовищем. 

Таким чином, на основі вищезазначеного процес формування світоглядно-
екологічних цінностей майбутнього вчителя має певний, психологічно 
зумовлений алгоритм: 

• корекція емоційно-ціннісних установок на взаємодію з природою 
(визначає вплив на потреби, інтереси, мотиви майбутньої діяльності в природі 
через формування ціннісних орієнтацій); 

• накопичення фонду знань про природу та існуючі взаємозв’язки у 
системі “природа – людина” (визначає інтелектуальну підготовку, 
просвітництво, усвідомлення цілей, ознайомлення з дійсним екологічним 
станом, тривожним екологічним статусом окремих об’єктів тощо); 

• реалізація екологічно доцільної практичної дії (визначає набуття 
конкретних природоохоронних умінь і навичок). 

Варто відзначити, що запропонований алгоритм передбачає циклічне 
повторення зазначених етапів. Так відбувається нашарування нових емоційно-
ціннісних установок, знань про природу та конкретних природоохоронних 
умінь і навичок на засвоєні попередньо, результатом яких став певний тип 
ставлення до природи. Процес формування світоглядно-екологічних цінностей 
майбутнього учителя початкової школи має орієнтуватися на зміст, методи, 
принципи екологічної освіти і виховання молодшого школяра. Відтак, 
професійна підготовка майбутнього вчителя має передбачати отримання і 
засвоєння студентами системи знань, розвиток у них емоційно-ціннісних 
поглядів, переконань, духовності й закріплення практичних настанов під час 
аудиторної і позааудиторної роботи в процесі навчання, виховання, науково-
дослідницької діяльності та природоохоронної роботи в процесі застосування 
відповідного змісту, методів, форм і засобів завдяки впровадженню 
організаційних і методичних прийомів, що забезпечує формування емоційного, 
когнітивного та діяльнісного компонентів.  

Ефективність процесу формування світоглядно-екологічних цінностей 
майбутнього вчителя початкової школи залежить від системи навчально-
виховної роботи, в основу якої покладено такі принципи: міждисциплінарного 
підходу, що передбачає логічне поєднання, поглиблення та употужнення 
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гуманітарного знання, забезпечення екологічної компоненти у системі 
професійної підготовки, формування екологічного стилю мислення; 
цілеспрямованості, інтеграції, систематичності й послідовності, безперервності, 
доцільності, природовідповідності, взаємозв’язку і єдності екологічних знань. У 
контексті проблеми формування світоглядно-екологічних цінностей заявлені 
принципи спрямовані на реалізацію особистісного зростання, визначають 
еколого-орієнтований підхід у системі професійної підготовки майбутнього 
вчителя, сприяють реалізації гуманістичної складової освіти.  

Усі ці принципи тісно взаємопов’язані, зумовлюють один одного і в 
сукупності забезпечують успішне визначення завдань, підбір змісту, методів, 
форм і засобів під час навчально-виховного процесу, що забезпечить ефективне 
формування світоглядно-екологічних цінностей майбутніх фахівців. Знання 
викладачем сутності формування світоглядно-екологічних цінностей, 
враховуючи вищевказані принципи, дозволяє створити умови, за яких 
відбувається формування особистості відповідно поставленій меті, з 
необхідними якостями. Дотримання зазначених принципів забезпечить успішне 
формування світоглядно-екологічних цінностей майбутнього вчителя 
початкової школи у межах вищого навчального закладу, дозволить скорегувати 
процес безперервної екологічної освіти й підготувати професіонала відповідно 
сучасним вимогам на ринку праці.  

Формування світоглядно-екологічних цінностей передбачає гармонійний, 
всебічний розвиток особистості з екоцентричною світоглядною позицією, що 
обумовлює дотримання норм природовідповідної поведінки, здійснення 
практичних дій щодо охорони та збереження навколишнього природного 
середовища і захисту власного здоров’я.  

Таким чином, важливою умовою підвищення якості сучасної системи 
освіти у ВНЗ, подолання формалізму у підготовці фахівців, вважаємо 
посилення аксіологічної спрямованості змісту природничої освіти за рахунок 
подолання відособленості навчальних предметів та їх об’єднання довкола 
проблеми формування цілісної картини світу, самостійності і критичності 
мислення. Галузева екологічна підготовка повинна включати не тільки базові 
знання із фахової діяльності, а формувати єдину екологічну систему 
взаємозв’язків людини та природи. Формування світоглядно-екологічних 
цінностей відбувається внаслідок цілеспрямованого впливу навчально-
виховного процесу на розвиток особистості, який здійснюється лише в тому 
разі й тією мірою, якою майбутній учитель у процесі активного ставлення до 
розв’язання екологічних проблем здатен сприйняти цей вплив як орієнтир у 
своїй етичній поведінці в довкіллі.  

Екологічна компонента має розглядатися як невід’ємна складова 
професійно-педагогічної освіти, охоплювати всі рівні освіти, максимально 
враховувати функції екології у суспільному житті, бути цілісною не лише в 
загальному, а й в методологічному відношенні, значною мірою базуватися на 
національних традиціях, звичаях та історичному досвіді українського народу, 
бути добре опрацьованою з філософських та етичних позицій. 
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Висновки 
Ефективність трансформаційних процесів, що відбуваються нині в 

освітньому просторі, уможливлюється за умов глибокого теоретичного 
осмислення, концептуалізації та ієрархії аксіологічних пріоритетів освітньої 
галузі, приведення їх у відповідність до вимог функціонування розвинених 
країн. Надання світоглядно-функціональної векторності освітньої системи 
передбачає, насамперед, її функціональну виразність, усвідомлення цінності 
освіти для соціуму, а головне – визнання тих аксіологічних орієнтирів, що 
убезпечують освітню систему від негативно-компромісних рішень. 
Визначальним у розв’язанні екологічних проблем сучасності є формування 
світоглядно-екологічних цінностей. Це завдання може бути реалізоване лише 
через освітньо-виховну систему на основі принципово нової, ніж теперішня, 
еколого-освітньої моделі, яка має бути позбавлена найбільш характерних для 
існуючих екологічних концепцій, програм і схем ціннісних крайнощів – 
антропоцентризму та натурцентризму – і базуватися на засадах комунікації і 
ціннісно-диференційованого світогляду.   
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ГЛАВА 4. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ 
ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

НА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРИНЦИПАХ 
 
Вступ.  
Вища аграрна освіта сьогодні, як і інші, переживає складний період 

переоцінки соціальних, моральних і культурних цінностей та змінює вектор 
теоретичної і практичної орієнтації. Відбувається відмова від знаннєвої 
парадигми освіти, нездатною ефективно виконувати нові цілі і завдання 
сучасного суспільства, головною з яких є підготовка конкурентоспроможного 
кваліфікованого працівника, не тільки якісно працює за фахом на рівні світових 
стандартів, але й соціально і професійно мобільного, постійно підвищує свою 
майстерність. Переходячи до нової компетентнісної парадигми освіти 
особливої актуальності набувають практико-орієнтовані програми професійної 
підготовки, спрямовані на формування фахівця нового типу, який володіє 
інноваційним стилем мислення, готового до створення нових цінностей і 
прийняття творчих рішень. Індивідуальний стиль діяльності, здатність до 
рефлексії, потреба в постійній самоосвіті і готовність удосконалювати і 
вдосконалюватися самому є його невід’ємними рисами.  

Ідеї практико-орієнтованого навчання останнім часом отримали заслужене 
висвітлення у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі. В. Ю. Калугіна, 
зокрема, розглядає його як «дидактичний підхід до навчання учнів, заснований 
на єдності емоційно-образного і логічного компонентів змісту, придбання 
нових знань і формування практичного досвіду їх використання, емоційного та 
пізнавального компонентів при виконанні творчих завдань» [1, с. 13]. 

Як «спосіб академічної освіти» розуміє даний підхід А. В. Савицька. На її 
думку, він робить акцент не на навчальних дисциплінах, а на «справжніх 
проблемах, з якими стикаються майбутні фахівці», при цьому на перший план 
виходить «активне навчання в невеликих групах», а не традиційні форми 
організації навчального процесу [2, с. 66]. 

Інший дослідник Л. Павлова прирівнює його до «методу викладання і 
навчання, що дозволяє студентам поєднувати навчання у вузі з практичною 
роботою» [3]. 

 
4.1. Компетентність і компетенція як ключові поняття  
Зазначимо, що ключовими поняттями перерахованих підходів є 

компетентність і компетенція. Першим розгорнуте визначення компетентності 
дав британський психолог Дж. Дорівнює (1984), описавши його як специфічну 
здатність ефективного виконання конкретних дій у предметній області, яка 
включає в себе вузько предметні знання, особливого роду предметні знання, 
спосіб мислення, розуміння відповідальності за свої дії [4]. З плином часу 
трактування цього поняття мало змінилось: під професійною компетентністю в 
даний час прийнято розуміти інтегральну характеристику ділових та 
особистісних якостей фахівця, що відображає рівень знань, умінь, навичок і 
досвіду» [5, с. 66], що забезпечують ефективне вирішення професійних 
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проблем і типових завдань, що виникають в реальних ситуаціях трудової 
діяльності. 

Що стосується терміна «компетенція», то довгий час існувало безліч 
визначень цього поняття, поки воно не було закріплено в 2007 році в рамках 
проекту TUNING («Настроювання освітніх структур в Європі»), де воно 
трактується як «динамічне поєднання когнітивних і мета когнітивних навичок, 
знання, розуміння, міжособистісних, інтелектуальних і практичних навичок, а 
також етичних цінностей» [6]. 

В даний час в європейських країнах розроблено кілька моделей 
професійної компетентності, але найбільш цілісне уявлення про її структуру 
дає холістична інтегративна модель Дж. Чиверса (G. Chivers) і Дж. Читхема (G. 
Cheetham), вперше представлена в 1996 році  та остаточно оформлена в 1998. 
Вона включає 5 груп пов’язаних компетенцій, серед яких когнітивні, 
функціональні, психологічні та етичні компетенції випускника, а також різні 
мета компетенції (здатності долати невпевненість, адекватно сприймати 
критику й робити з неї правильні висновки тощо). 

Вважаємо необхідним виділити ряд принципів, дотримання яких, на думку 
британського педагога-методолога А. Кастлинг, обов’язково при організації 
практико-орієнтованого навчання на основі компетентнісної. Серед них: 

 системна організація освітнього процесу; 
 індивідуальний підхід до студентів та слухачів; 
 необхідність взаємного обміну знаннями і результатами навчання; 
 свобода дій, ставлення до ризику і помилок як до точок росту; 
 рефлексія як інструмент осмислення досвіду діяльності для подальшого 

професійного розвитку; 
 сміливість, уяву і професійна гнучкість як рушійні сили особистісного 

зростання [7, с. 2]. 
Зазначимо, що побудова освітнього процесу на базі цих принципів 

передбачає його переорієнтацію на вчення, активне і самостійне оволодіння 
студентами теоретичними і прикладними знаннями, що не тільки сприяє 
посиленню автономії студентів, але і робить освіту особистісно значущим. Крім 
того, за рахунок визначення індивідуальної траєкторії розвитку кожного 
студента і максимального врахування його індивідуальних можливостей і 
пізнавальних здібностей створюється комфортне освітнє середовище, що 
сприяє зростанню позитивної мотивації студентів. Важливо, що акцент на 
придбання досвіду діяльності і розвиток умінь на практиці реалізувати знання 
не тільки посилює практичну спрямованість освіти, але і створює необхідні 
передумови безперервного професійного зростання, самовдосконалення і 
самореалізації.  

Разом з тим, необхідно підкреслити, що розглянутий нами підхід 
спирається на ідеї педагогіки гуманізму, головною цінністю якої є людина і 
його суб'єктні якості. У практичному плані це означає, що навчальні 
дисципліни перестають розглядатися як предмети з набором готових знань, а 
стають специфічним джерелом творчої діяльності, перетворюючись на 
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потужний інструмент пізнання навколишнього світу. Посилення практичної 
спрямованості предметних знань сприяє не тільки розширенню можливостей 
для їх компетентного використання, але й подальшому розвитку особистості 
викладача. 

 
4.2. Практико-орієнтований підхід 
Гуманізація в контексті практико-орієнтованого педагогічної освіти 

передбачає формування нового педагогічного мислення, провідною ідеєю якого 
стає ідея розвитку, яка передбачає створення умов для саморозвитку 
особистості, так і для забезпечення розвитку і саморозвитку всієї системи 
освіти. Основу такого мислення, переконання і К. Е. Гхей (Antony and Kay 
Ghay), складають професійні цінності, які дають змогу вчителям задовольняти 
свої матеріальні і духовні потреби, слугують орієнтиром їх соціальної та 
професійної активності і дозволяють їм реалізувати власний творчий потенціал 
і педагогічна майстерність.  

Важливо підкреслити, що практико-орієнтований підхід передбачає інше 
розуміння мети освіти: мета перестає розглядатися як «модель особистості, що 
відображає замовлення соціуму і має форму стандартів освіченості», і стає 
«єдністю державних стандартів та особистісного начала» [8, с. 49] , усуваючи 
при цьому існувало багато десятиліть протиріччя між особистісною сутністю 
освіти та її цілями. На наш погляд, таке трактування мети дозволяє відмовитися 
від пошуку якогось універсального освітнього процесу і перетворює 
індивідуальність і неповторність особистості в саморегулюючу автономну 
систему. 

Необхідно зазначити, що сьогодні в рамках загальноєвропейського 
освітнього простору головною метою будь-якої професійної освіти є розвиток 
загальних і професійно-специфічних компетенцій і здібності фахівця діяти в 
різних проблемних ситуаціях, використовуючи отримані знання, уміння і 
навички, сукупність яких і становить практичні результати підготовки 
студентів до самостійної трудової діяльності. Це дозволяє не тільки сформувати 
особистість сучасного фахівця, який володіє високим рівнем професійної 
культури, але й сприяє розвитку його творчої індивідуальності шляхом 
створення можливостей для його самореалізації, самовиховання, саморозвитку і 
автономії. 

Інтерес представляє той факт, що саме в Великобританії поширення 
отримав функціональний підхід до трактування результатів навчання, що 
проявляється в прагненні до більшої цілісності шляхом інтеграції знань, 
розуміння, цінностей і навичок, притаманних вже сформованим професіоналам. 
Саме тому британські професійні стандарти для вчителів, складені на основі 
компетентнісної, враховують не тільки поведінкові, але і функціональні 
характеристики педагогів, які відображають усі види їх професійної діяльності. 
Орієнтація професійної підготовки вчителів на формування в них різних 
функціональних компетенцій і здібностей ефективно виконувати роботу, 
відповідну стандартам професії, і становить суть практико-орієнтованого 
професійного навчання. 
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Аналіз праць з питань практико-орієнтованого навчання дозволяє виділити 
низку основних принципів реалізації даного підходу, які не тільки регулюють 
всі елементи навчально-виховного процесу в будь-якій освітній організації, але 
й визначають стиль взаємин викладача і студентів. До їх числа відносяться 
наступні:  

1. Функціональний підхід до цілей освіти. У контексті практико-
орієнтованого підходу на перший план виходять практичні і розумові вміння і 
навички, на основі яких формуються знання, тому їх засвоєння з мети освіти 
перетворюється в засіб розвитку здібностей. Основним результатом навчання 
стає досвід виявлення проблеми, придбання навичок її дослідження, 
застосування відомих і створення нових способів отримання продуктів власної 
діяльності, самостійне оцінювання його якості та можливості застосування. 
Саме тому в рамках практико-орієнтованого підходу мети професійної освіти 
формулюються в поведінкових і оціночних термінах через загальні та 
професійно-специфічні компетенції, мають загальносоціальну та особистісну 
значимість.  

2. Прикладний характер професійної освіти. Даний принцип передбачає 
відмову від широкого загального університетської освіти на користь 
професійно-прикладного, що веде до вузькопрофесійному практичної 
спрямованості підготовки педагогічних кадрів, що свідчить про зміну ідеології 
освіти: відбувається  

3. Практична спрямованість навчання. Реалізація даного принципу веде до 
зміни змісту освіти: його основу тепер становить дидактично адаптований 
соціальний досвід вирішення різноманітних пізнавальних і професійних 
проблем, а його центральним програмно-цільовим компонентом стає життєве і 
професійне самовизначення особистості, яке являє собою її професійне 
становлення через індивідуальну освітню траєкторію практичної 
спрямованості. Так, у рамках даного підходу по-новому реалізується ідея 
діяльнісного характеру змісту освіти, яке, з одного боку, дозволяє майбутнім 
учителям побачити систему знань через призму практичного досвіду і 
практичного опанування майбутньою професією, а, з іншого, спрямоване на 
розвиток загальної культури і наукових форм мислення.  

4. Орієнтація навчання на особистість. Розглянутий підхід створює умови 
для самореалізації студентів у процесі навчальної та науково-дослідної 
діяльності з опорою на свої інтереси і схильності, можливості і здібності, 
ціннісні орієнтації та суб'єктивний досвід, що призводить до зміни зовнішньої 
мотивації на внутрішню. Практична навчальна діяльність студентів, їх 
самостійність у прийнятті рішень і виборі засобів досягнення поставлених 
цілей стимулює їх до постійного професійного саморозвитку і 
самовдосконалення, що забезпечує саму можливість безперервної професійної 
освіти.  

5. Орієнтованість навчання на розвиток досвіду самоосвітньої діяльності 
студентів. Даний принцип втілює в життя ідею «навчання протягом усього 
життя», оскільки майбутні фахівці отримують можливість не тільки 
відтворювати вже відомий соціальний досвід, але й збагачувати його за рахунок 
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творчого розвитку власної особистості.  
6. Принцип паритетності. В умовах практико-орієнтованого професійного 

навчання викладач і студент освітньої організації утворюють нову паритетну 
систему відносин на основі сприяння і співпраці, де кожен виступає як умови, 
засобу і результату становлення як суб’єкта свого розвитку. Таким чином, 
створюються можливості для реалізації принципів особистісно-орієнтованого 
підходу, який стає головною умовою організації і управління гуманної 
системою виховання і навчання, спрямованої на розвиток особистості всіх 
суб'єктів освітнього процесу. 

7. Навчання на основі науки, практики та сучасних технологій. Згідно з 
цим принципом, навчання у вузі передбачає впровадження і широке 
застосування інноваційних освітніх технологій. При цьому на перший план 
виходить створення особливої розвиваючої практико-орієнтованої освітньої 
середовища, яка покликана сприяти розкриттю природних даних кожного 
студента та розвитку його пізнавальних, емоційних, фізичних і духовних 
здібностей.  

Важливими складовими модернізації освітнього процесу в підготовці 
майбутніх викладачів аграрних вищих навчальних закладів є не тільки зміна 
цілей і змісту освіти, але й оновлення методик і технологій підготовки 
майбутніх викладачів до професійної діяльності у ВНЗ, тому процесуально-
діяльнісним підставою практико-орієнтованого навчання є технологічний 
підхід.  

 
4.3. Технологічний підхід 
Даний підхід передбачає не тільки проектування і застосування технологій 

для вирішення різних практичних освітніх завдань, але і управління процесом 
навчання у відповідності з тією чи іншою педагогічною технологією. Він являє 
собою «науково і практично обґрунтовану систему діяльності, застосовувану 
людиною в цілях перетворення навколишнього середовища, виробництва 
матеріальних чи духовних цінностей» [9, с. 8].  

Технологічний підхід забезпечує системну організацію освітнього процесу, 
цілісність і наступність якого є результатом урахування міжпредметних, 
міжкурсових і внутрішньокурсових зв’язків при конструюванні викладання 
різних навчальних дисциплін. Він також дозволяє комплексно вирішувати 
освітні та соціально-виховні проблеми, передбачати результати і керувати 
педагогічними процесами, оптимально використовувати наявні ресурси, 
аналізувати і систематизувати практичний досвід і його використання, обирати 
найбільш ефективні та розробляти нові технології і моделі вирішення різних 
соціально-педагогічних проблем. 

Теоретичний аналіз наукових праць дозволяє виділити наступні напрямки 
реалізації технологічного підходу в британській вищій педагогічній освіті, які, 
на наш погляд, отримують подальший обґрунтування і розвиток у рамках 
практико-орієнтованого навчання: 

 технологічне вдосконалення та оптимізація організації спільної 
діяльності викладачів і студентів; 
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 широке використання нових інформаційних технологій і можливостей 
глобальної інформатизації професійної підготовки майбутніх викладачів; 

 створення віртуальної розвиваючої навчальної середовища, що 
забезпечує розвиток студентів як суб'єктів навчання і спілкування, пізнання і 
саморозвитку; 

 розробка методів індивідуального навчання та розвитку критичного 
мислення; 

 розробка і модернізація контрольно-оцінної складової освіти. 
Найважливішим елементом організації навчального процесу в контексті 

практико-орієнтованого підходу є модульне навчання, що представляє собою 
спосіб організації навчального процесу на основі автономних організаційно-
методичних модулів, зміст і обсяг яких можуть змінюватись в залежності від 
дидактичних цілей, профільної і рівневої диференціації учнів.  

Засновником модульного навчання вважається американський дослідник 
Дж. Рассел, автор знаменитої роботи «Modular Instruction» (1974). В ній модуль 
трактується як «навчальний пакет, що охоплює контрольну одиницю 
навчального матеріалу і запропоновані навчального дії» [10].  

Основні принципи модульного навчання, сформульовані ще в середині 
1970-х Дж. Расселом, були лише трохи уточнені. Серед них виділяють: 
принцип модульності, принцип структуризації змісту навчального матеріалу, 
принцип опори на методи діяльності учасників навчального процесу, принцип 
динамічності (вільний рух змісту модуля), принцип гнучкості, принцип 
усвідомленої перспективи (розуміння навчаються цілей навчання), принцип 
паритетності (суб’єкт-суб’єктна взаємодія учасників навчального процесу) і 
принцип різнобічності методичного консультування. 

Вважаємо необхідним виділити ряд незаперечних переваг модульного 
навчання має перед традиційним: 

1) цілі освіти формулюються в діяльнісної формі і висуваються перед 
початком навчання; 

2) акцент робиться на навчальну діяльність студента, індивідуалізоване 
навчання з обов’язковим результатом – досягнення поставлених цілей; 

3) викладач виконує роль мотиватора, фасилітатора, діагноста і 
консультанта, що представляє джерела інформації; 

4) засвоєння інформації відбувається через активну роботу студента з 
навчальним матеріалом; 

5) модулі можуть бути індивідуалізовані, що дозволяє студенту вибирати 
рівень складності навчання, при цьому гарантуючи обов'язкове отримання 
прописаного в стандартах мінімального обсягу знань з предмету; 

6) мета контрольних завдань – визначити рівень засвоєння матеріалу і 
діагностувати труднощі, при цьому знання критеріїв оцінки сприяє поліпшення 
якості їх виконання. 

Підкреслимо, що модульне навчання спирається на інноваційні освітні 
технології, результат застосування яких залежить не від майстерності 
викладача, а від самостійної роботи самих студентів, які отримали можливість 
вибору шляхів засвоєння матеріалу. Дані технології використовуються у якості 
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основного засобу впливу в процесі підготовки майбутніх вчителів, не тільки 
сприяючи їх професійно-особистісного зростання, але і стимулюючи їх 
інноваційну, пошукову та творчу діяльність. Вони спираються на активні 
методи навчання, які дозволяють розвивати не тільки теоретичне і практичне 
мислення майбутніх педагогів, але і вміння та навички соціального взаємодії.  

Цінних слід визнати те, що однією з головних цілей технології з позиції 
даного підходу є практичний результат. 

На перший план у навчальному процесі виходять групові дискусії, 
проблемно-пошукові методи, ігрове моделювання (ділові ігри, рольові ігри), 
«кейс-метод (метод вирішення ситуаційних завдань), тренінги та інші, пов’язані 
з активністю студентів. Всі вони покликані допомогти студентам самостійно 
відкрити нові мають практичний вихід знання і способи діяльності, а також 
творчо осмислити і застосувати їх спочатку в ситуаціях, що відтворюють 
професійну діяльність вчителя, а потім у власній роботі під час шкільної 
практики.  

У контексті практико-орієнтованого навчання особливу значимість 
набувають методи розвитку критичної рефлексії, яка, на думку британських 
вчених, становить основу задоволення соціальних і професійних потреб 
особистості. Вона, ставши суб'єктом власної діяльності, самостійно визначає 
свої соціальні ролі та функції й створює умови для реалізації свого творчого 
потенціалу. 

Рефлексія являє собою розумовий процес, спрямований на структурування 
або реструктурування досвіду, проблеми або існуючого знання або уявлень» 
[11, с. 58]. Дане визначення корелюється із загальнофілософським розумінням 
рефлексії як «принципу філософського мислення, спрямованого на осмислення 
та обґрунтування власних передумов, що вимагає звернення свідомості на себе» 
[12], як «форми теоретичної діяльності людини, спрямованої на осмислення 
своїх власних дій і закономірностей» [13, с. 115]. 

Зазначимо, що сучасне практико-орієнтоване педагогічна освіта у 
Великобританії на практиці реалізує багато ідей концепції рефлексивного 
навчання, що має багаті традиції у Великобританії і висхідної до філософії 
освіти американського вченого Джона Дьюї, одного з провідних представників 
прагматизму. Його розуміння рефлексивного мислення як «активного, 
наполегливого і уважного рас-перегляду якого б то не було думки, або 
передбачуваної форми знання, при світлі підстав, на яких воно спочиває і аналіз 
подальших висновків, до яких воно призводить» [14, с. 10] лежить в основі 
сучасного поні манія критичного мислення західними вченими. Рефлексивного 
навчання (А. Поллардом, П. Тригз, В. Хильер та ін. ) являє собою циклічний 
процес, в рамках якого вчитель безперервно спостерігає, оцінює і коригує свою 
практичну діяльність, що особливо важливо і цінно в практико-орієнтованих 
програмах професійної підготовки. Все це вимагає від нього певних 
особистісних якостей (відкритість, відповідальність, щирість), співробітництва 
та професійного діалогу з колегами, а також володіння методологією 
прикладних досліджень (evidence-based enquiry), що в кінцевому підсумку 
дозволяє йому вивести професійну рефлексію на якісно новий, 
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загальнопрофесійний рівень. 
Зауважимо, що сучасним ідеалом британського вчителя є «рефлексуючий 

практик» (reflective practitioner), що розглядається як «стадія формування і 
розвитку професійних знань, умінь і навичок, націлена на розумне поєднання 
теоретичних основ з умінням застосовувати їх на практиці і передбачає 
здатність осмислювати кожен свій крок у процесі педагогічної діяльності з 
метою підвищення якості викладання в англійських школах» [15, с. 60-61]. 
Дане поняття вперше з'явилося в працях американського педагога Д. Шона 
(Donald Schon), які заклали основи сучасної теорії рефлексивного навчання.  

Британські вчені Ф. Ходкінсон і Р. Харвард (Phil Hodkinson, Gareth 
Harvard) підкреслюють, що поява практико-орієнтованої моделі професійної 
підготовки вчителів у великій Британії, що стало можливим багато в чому 
завдяки впровадженню методів рефлексивного навчання, дозволило поєднати 
дві протилежні традиції педагогічної освіти (академічну в університетах і 
технократичну в процесі роботи в школі) і ліквідувати розрив між теорією і 
практикою. 

Це стало можливим завдяки особливій природі рефлексивного знання: 
одержане з аналізу досвіду практичних і розумових дій і включає в себе кілька 
площин (бачення, розуміння, комплексне осмислення проблеми або ситуації, 
організацію індивідуального і колективного в її рамках), воно здатне поєднати 
розрив між знанням як таким і його застосуванням» [16, с. 132]. 

Представляється цінним той факт, що практико-орієнтовані технології 
забезпечують плавний перехід від «підтримуючого навчання» до «інноваційної 
освіти», оскільки вони не тільки гармонійно поєднують в собі цілі навчання, 
саморозвиток, самовираження і професійну підготовку, але і дозволяють 
враховувати історико-культурну специфіку різних освітніх систем. 

Необхідно підкреслити, що в контексті практико-орієнтованого підходу 
відбувається трансформація традиційних методів контролю і оцінки освітньої 
діяльності студентів і поява інноваційних оціночних коштів, спрямованих на 
виявлення творчих компетенцій, що передбачає перегляд дидактичних вимог до 
системи контролю і оцінки в цілому.  

Модульне навчання саме по собі передбачає принципово інший підхід до 
контролю і оцінки результатів навчання, оскільки традиційні методи контролю 
орієнтовані на якісне оцінювання навчальних досягнень студентів, а не 
отримання кількісних показників їх рівня.  

Саме тому рейтинговий контроль є невід’ємною частиною модульного 
навчання, представляючи собою найважливіший інструмент забезпечення 
постійного контролю студентів за результатами своєї навчальної діяльності. 
Рейтинг по модулю виступає як інтегративна оцінка результатів всіх видів 
навчальної діяльності студента з вивченого модуля.  

Сучасні методи оцінки якості навчання спрямовані на отримання 
чисельних еквівалентів, які можна ототожнювати з предметної і міжпредметної 
підготовленістю. Результати освіти в даних умовах визначаються очікувані і, 
найголовніше, вимірювані конкретні досягнення студентів і випускників, 
виражені на мові загальних і професійних компетенцій.  
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Сучасна британська система контролю і оцінки якості навчання студентів 
та підготовки випускників організацій вищого професійної освіти базується на 
наступних принципах: 

 індивідуальний характер навчання, що потребує здійснення контролю 
за особистої пізнавальної діяльністю кожного студента і не допускає підміни 
результатів його вчення підсумками групової роботи;  

 систематичність і регулярність проведення контролю і його органічне 
поєднання з різними аспектами навчальної діяльності студента; 

 різноманітність форм проведення контролю, які забезпечують 
виконання всіх його функцій (дослідницької, інформаційно-аналітичної, 
мотиваційно-цільовий, планово-прогностичну, організаційно-виконавчої, 
діагностичної, регулятивно-корекційної) і підвищення інтересу студентів не 
тільки до результатів, але і проведення; 

 всебічність, забезпечує перевірку як теоретичних знань, так і 
практичних умінь і навичок; 

 диференційований підхід, що враховує не тільки специфіку навчальної 
дисципліни, але й індивідуальні характеристики студентів; 

 об’єктивність і єдність вимог до системи контролю і оцінки, 
виключають суб’єктивні або помилкові судження і висновки викладачів. 

 
Висновок.  
Описані вище принципи реалізовані в інноваційних методах контролю і 

оцінки освітньої діяльності студентів (портфоліо, рефлексивні щоденники та 
журнали тощо), що дозволяють систематизувати результати пізнавальної, 
творчої та практичної діяльності студентів, що створює умови для комплексної 
перевірки практичного використання знань і придбання цінного життєвого 
досвіду. Це забезпечує наступність системи контролю та оцінювання в системі 
безперервної освіти та дозволяє максимально наблизити систему оцінювання до 
умов майбутньої професійної діяльності студентів. 

Застосування нових освітніх технологій і методів навчання викликає 
трансформацію традиційних організаційних форм, які покликані створити 
умови для формування у студентів досвіду самостійного розв’язання 
пізнавальних, організаційних, комунікативних та інших проблем, що 
становлять оновлений зміст освіти. В даному контексті особливої значущості 
набуває педагогічна практика, оскільки школа стає своєрідним тренувальним 
майданчиком, на якій апробуються різні технології, а отриманий досвід 
практичної діяльності, переосмислений у процесі педагогічної рефлексії, стає 
відправною точкою для подальшого оволодіння професією. 

Слід зазначити, що практико-орієнтований підхід створює умови для 
успішної реалізації нової парадигми освіти, що розглядає інтереси особистості 
як пріоритет вищої освіти. Вона не просто передбачає становлення 
компетентності, розвиток ерудиції і творчих начал особистості, але і дозволяє 
домогтися принципово нових цілей освіти: досягнення якісно нового рівня 
освіченості окремої особистості і суспільства в цілому.  
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Представляючи собою особливу систему дидактичних форм, методів і 
засобів, практико-орієнтований підхід дає можливість моделювати предметний 
і соціальний зміст майбутньої професійної діяльності та формувати у студента 
більш повне уявлення про проблемний творчому характері його майбутньої 
професії. 
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ГЛАВА 5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В ХОДЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 
Введение 
В настоящее время научно-исследовательская работа (НИР) студентов 

стала важным элементом учебного процесса. Вовлекаясь в творческий процесс, 
студенты приобретают умение работать с большим потоком информации. 
Преподаватель тем самым учит студентов пополнять собственный запас знаний 
самостоятельно в течение всей жизни, развивает у будущих выпускников 
способность реализовывать научно-практические мероприятия на 
предприятиях, находить нестандартные решения профессиональных задач, 
повышать свою квалификацию.  Кроме того, постоянное занятие 
исследованиями обогащает и облегчает  обучение в вузе и в дальнейшем 
позволяет выпускнику успешно  работать по выбранному направлению 
подготовки. 

Процесс активного привлечения студентов к НИР начинается с момента, 
когда кафедра начинает читать студентам ведущие дисциплины. При этом 
степень сложности проводимых НИР, расширение теоретического кругозора, 
научной эрудиции растет по мере освоения дисциплин и становления будущего 
специалиста.  

Перед кафедрами стоит задача, как можно раньше привлекать студентов к 
исследовательской деятельности  (желательно с первого курса). Организовать 
НИР, начиная с первого курса, является сложной задачей. Существуют 
объективные причины препятствующие  вовлечению студентов в НИР с 
первого года обучения, таким образом, большинство студентов оказываются 
отстраненными от исследовательской деятельности на целых 2 года. 

Одна из причин -  снижение с каждым годом среднего уровня подготовки 
абитуриентов, в результате чего у многих из них слабо сформированы даже 
общие умения необходимые для успешного обучения в вузе, поэтому студенты 
первого курса проявляют слабую заинтересованность в научно-
исследовательской деятельности. На данном этапе студенты имеют 
неопределенное представление о своей будущей профессии, так как 
профилирующие  дисциплины начинают изучать с третьего курса. А ведь 
именно изучение обязательных дисциплин тесно переплетено с реальной 
жизнью и значит открывающее возможности для формирования научно-
информационной базы для исследовательской деятельности и выполнения 
выпускной квалификационной работы. 

У преподавателей старших курсов, читающих обязательные дисциплины, 
нет возможности заниматься НИР со студентами младших курсов, так как 
рабочими планами не отводится время на дополнительные занятия с 
заинтересованными студентами и этот труд не оплачивается.  

По общеобразовательным дисциплинам не предусмотрены рефераты, 
тематика которых соответствовала бы выбранному направлению подготовки  и 
которые могли бы стать первыми шагами в научно-исследовательской 
деятельности. 
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Существует слабая координация между преподавателями выпускающей 
кафедры и общеобразовательных кафедр, не позволяющая выявлять способных 
к научно-исследовательской деятельности  студентов первого курса. 

Кроме того, такие дисциплины как «Планирование, анализ и обработка 
эксперимента», «Организация научных исследований» важно начинать изучать  
уже с первого года обучения, а не со второго и тем более с третьего, как 
предусмотрено учебными планами многих направлений подготовки. Для того  
чтобы начать заниматься исследовательской деятельностью студенту 
необходимо освоить основы научных исследований: уметь подбирать 
необходимую для своих исследований научную литературу и самостоятельно с 
ней работать; научиться составлять аналитические обзоры по новинкам 
литературы и реферировать научные издания; познакомиться с методиками 
научного исследования; освоить основы подготовки и технологию научного 
эксперимента, научиться обрабатывать экспериментальные данные и др. 
Данные знания и умения студент получает при освоении именно названных 
дисциплин. Полученные знания по данным дисциплинам в дальнейшем студент 
мог бы использовать при выполнении практических работ, на семинарах и что 
особо важно в сфере реальной научно-исследовательской работы.  

Перечисленные объективные причины мешающие вовлекать студентов 
начальных курсов в НИР препятствуют возможности их массового участия в 
научно-практических конференциях кафедры и вуза в качестве докладчиков. 

 Таким образом, можно констатировать противоречие между 
необходимостью как можно раньше заниматься НИР с одной стороны, а с 
другой - низкий уровень исследовательской деятельности студентов первого 
года обучения.  

Пути решения обозначенной проблемы: 
руководство учебно-исследовательской работой студентов (УИРС), 

выполняемое в рамках тех дисциплин, которые являются 
общеобразовательными и нередко читаются несколько семестров (физика, 
химия, математика, экономика и др.) вполне может создать условия 
заинтересованности у многих студентов заниматься научно-исследовательской 
работой (НИРС) по темам кафедры  начиная с первого курса; 

поэтапное вовлечение всех студентов в научно-исследовательскую работу 
во время прохождения всех видов практик, начиная с первого курса.  

 
5.1. Организация научно-исследовательской работы на кафедре вуза в 

рамках общеобразовательных дисциплин 
 УИР со студентами в рамках дисциплин физика, математика, химия, 

экономика может быть рассчитана на несколько семестров и таким образом 
проведена в несколько этапов. 

На первом этапе студентам можно предложить темы рефератов по 
содержанию максимально приближенных к направлению подготовки. В таких 
работах обязательной частью должна быть математическая, физическая  или 
экономическая составляющие.  

Если это точные науки, то студента обучающегося по направлению 
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подготовки «Техносферная безопасность» скорее всего, заинтересует 
математическое моделирование  химической, инженерной, радиационной, 
бактериологической, медицинской и пожарной обстановки.  При изучении 
экономики, студенту будет интересно  изучать вопросы экономического 
обеспечения мероприятий по управлению рисками чрезвычайных ситуаций, 
роль экономических механизмов в обеспечении защиты населения, 
рассчитывать экономический ущерб, в случаях ликвидации последствий 
аварий, катастроф стихийных бедствий.  При изучении истории  - роль и 
влияние государства в обеспечении защиты населения и территорий от 
стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф; 
исторические этапы формирования законодательной и другой нормативной 
правовой базы, регламентирующей вопросы техносферной безопасности.   

Тематика рефератов определяется преподавателями. Рефераты в основном 
носят теоретический характер, требования к ним минимальны. У студентов есть 
возможность  определиться с  перспективностью выбранной темы.  

 На данном этапе реализуются следующие практические шаги важные для 
исследовательских навыков: выбирается тема, разрабатывается план 
исследовательских действий, подбирается необходимая научно-техническая 
литература и при этом осваиваются методы сбора научной информации, 
разрабатывается содержание, осваиваются различные методы исследований. В 
реферативной форме делается аналитический обзор литературных источников 
по данной теме, результатом работы является реферат. 

На следующем этапе (второй год обучения) под руководством научного 
руководителя разрабатывается порядок проведения эксперимента и проводится 
сам эксперимент.   В этом случае реализуются следующие практические 
навыки: студенты знакомятся с исследовательскими приборами и опытным 
оборудованием, изучают их устройство, знакомятся с техникой безопасности 
при работе на предложенном оборудовании, приобретают навыки подготовки к 
работе, проводят настройку приборов и делают измерения. Результатом работы 
является эксперимент. При таком подходе у студентов появляется возможность 
сравнить результаты исследования объекта разработки с отечественными и 
зарубежными аналогами. Кроме того можно провести анализ научной и 
практической значимости проводимых экспериментов, представить свои 
результаты  в виде отчета и презентации. 

Таким образом, в рамках общеобразовательных дисциплин, при условиях 
оптимизации данного процесса уже к концу второго курса студенты могут 
приобрести требуемые для научно-исследовательской деятельности навыки. 
Они умеют формировать цели и задачи научного исследования; обоснованно 
выбирать методику исследования; способны использовать знания современных 
проблем и достижений физики, химии, математики, умеют оформлять 
рефераты и отчеты по проведенным экспериментам. При этом студент работает 
с фактическим материалом уже известным науке, и только отдельные 
результаты на данном этапе могут быть научно значимыми.  
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5.2. Организация научно-исследовательской работы на кафедре вуза в 
рамках практик студентов 

Студенты, обучающиеся по направлению подготовки: «Техносферная 
безопасность» за время учебы в вузе должны приобрести профессиональные 
компетенции, обеспечивающие безопасность человека в современном мире. 

Помимо их основной деятельности по   минимизации техногенного 
воздействия на природную среду выпускники могут осуществлять свою 
деятельность в научно-исследовательских и проектно-конструкторских 
организациях, которые занимаются  вопросами воздействия стихийных явлений 
на природную среду и промышленные объекты, прогнозирования, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Занимаются 
разработками современных методов контроля природных опасностей, методов 
и средств оценки риска возникновения ЧС, средств спасения человека, средств 
обеспечения пожарной безопасности, занимаются вопросами формирования 
комфортной для жизни и деятельности человека техносферы.  

Учебным планом рассматриваемого направления подготовки 
предусмотрено проведение следующих практик студентов: учебная практика – 
на первом, первая производственная – на втором, вторая производственная – на 
третьем, преддипломная – на четвертом курсе обучения. 

К концу прохождения практик у студентов должны сформироваться 
профессиональные компетенции соответствующие научно-исследовательской 
деятельности. К ним относятся: способность использовать базовую 
математическую подготовку; владение основными методами, законами 
гуманитарных, экономических, естественных наук; способность проводить 
экспериментальные исследования и видеть следствия полученных результатов, 
оформлять выпускные работы. 

Кафедра осуществляет общее организационно-методическое руководство 
практикой. Разрабатывает программу, определяет место проведения практики и 
готовит договор. Со студентами проводятся установочные занятия,  на которых 
обсуждаются цель, задачи, порядок прохождения практики, форма отчетности. 
Кафедра выдает студентам индивидуальные задания с указанием сроков 
прохождения практики, конкретных задач, подлежащих изучению, сроков 
сдачи отчетных документов, распределяет студентов по рабочим местам 
прохождения практики. 

Предприятие (организация), являющееся местом проведения практики 
назначает руководителей практики, проводит инструктаж по охране труда и 
технике безопасности, организует проведение консультаций ведущими 
специалистами, знакомит студентов с организацией производства, оказывает им 
необходимую теоретическую и практическую помощь в процессе проведения 
практики, дает студенту отзыв о практике с учетом достигнутых результатов.  

Обычно практика студентов включает инвариантную и вариантную части. 
Инвариантная часть практики организуется в виде лекций и экскурсий. Для 
чтения лекций привлекаются специалисты данной организации (предприятия). 

Примерная тематика лекций на месте прохождения практики может быть 
следующей: 
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история и перспективы развития предприятия (организации), новые 
технические разработки и полученные достижения; 

охрана труда и техника безопасности на предприятии (виды инструктажей 
по технике безопасности при проведении работ); 

применение новых технологических процессов и  вычислительной 
техники, передовых методов организации работ; 

внедрение автоматизированных систем управления, новой техники, 
современных инструментов,  коллективных и индивидуальных средств защиты. 

Вариантная часть практики заключается в выполнении индивидуального 
задания непосредственно на рабочем месте предприятия или организации. 

На кафедре «Защита в чрезвычайных ситуациях» БГАРФ организуют 
практику студентов с обеспечением поэтапного, начиная с первого курса, 
вхождения студентов в учебно-исследовательскую (УИРС), а затем и научно-
исследовательскую деятельность (НИРС). 

При разработке программы практик кафедра дает возможность студентам: 
знакомиться с нормативными правовыми актами в области защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций; изучать научно-техническую литературу в данной 
области; собирать и систематизировать научно-техническую информацию по 
разрабатываемой теме; заниматься проведением научных исследований с 
последующим составлением отчетов. 

Практика  первокурсников проводится в основном на базе кафедры, реже 
на базе организаций и учреждений. Практика носит учебный характер и 
способствует приобретению студентами знаний в соответствии с учебными 
задачами практики. К концу прохождения практики у студентов значительно 
расширяется общий кругозор по вопросам будущей профессиональной 
деятельности. В основном студенты знакомятся с техническими средствами и 
оборудованием, применяемыми в условиях защиты населения  в чрезвычайных 
ситуациях. Знакомятся с технологиями спасения людей в различных условиях: 
в условиях пожара, задымления, на водных объектах, при дорожно-
транспортных происшествиях. Изучают требования безопасности при работах  
с использованием средств защиты. Учатся обслуживать специализированное 
оборудование: гидравлический, пневматический, электрический инструмент; 
приобретают  способность ориентироваться в основных проблемах 
техносферной безопасности. 

Во время прохождения учебной практики на первом курсе студенты не 
проводят научно-исследовательские работы по темам. Но по результатам 
практики готовится отчет, в котором делается обзор 5-10 рекомендованных 
литературных и научных источников. Таким образом, получая навыки анализа 
специальной  литературы и подготовки отчета по итогам практики, у студентов 
начиная с первого курса, происходит знакомство с некоторыми элементами  
научных исследований.  

Лучшим вариантом стало бы проведение установочной конференции на 
кафедре с привлечением ответственных за практику от академии и учреждений 
и выпуском кафедрального сборника докладов. Кроме устных докладов на 
такой конференции можно было бы демонстрировать мультимедийные 
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презентации, видеофильмы по теме и получать навыки выступления с 
сообщениями, подготовленными по итогам практики. Несмотря на то, что такие 
доклады носят характер теоретических реферативных сообщений, они будут 
способствовать пробуждению у студентов под руководством преподавателей 
интереса к научно-исследовательской деятельности. 

Во время производственной практики на втором курсе студенты учатся 
организовывать,  планировать работы по спасению людей оказавшихся в 
условиях катастроф и чрезвычайных ситуаций. Получают навыки по 
соблюдению норм и правил техники безопасности при эксплуатации 
специальной спасательной техники и составлению отчетности по проведению 
работ в зонах бедствия. 

Во время производственной практики на третьем курсе студенты получают 
навыки организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 
населения в зонах чрезвычайных ситуаций. Получают навыки   оценивать 
обстановку, прогнозировать масштабы бедствия, организовывать руководство 
принятием  мер по обеспечению защиты населения от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В результате прохождения производственных практик на втором и третьем 
курсах студенты знают принципы функционирования предприятия; умеют 
анализировать официальные документы; получают навыки организации 
планирования, учета и составления отчетности по проведению работ в 
чрезвычайных ситуациях; умеют проводить информационно-поисковую и 
библиографическую работу с использованием современных информационных 
технологий. Кроме того успешно используют специальную терминологию и 
ставят профессиональные задачи в области практической деятельности.  

После прохождения производственных практик на втором и третьем 
курсах студенты приобретают необходимую для научно-исследовательской 
деятельности способность по систематизации и обработки полученной 
информации по теме, с использованием достижений современной практики при 
разрешении проблем в области первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения в зонах чрезвычайных ситуаций.   

Уровень подготовки студентов такой, что  становится возможным 
разработка полноценных докладов и публикаций на ежегодную межвузовскую 
научно-практическую конференцию курсантов и студентов «Дни науки». Такие 
доклады уже могут носить практическую направленность, а не теоретические 
реферативные сообщения.  

Преддипломная практика студентов четвертого курса направлена на 
формирование у студентов профессиональной компетентности и развитие 
практических навыков в процессе выполнения индивидуальных заданий 
непосредственно на рабочих местах в подразделениях предприятия 
(организации). Преддипломная практика проводится на завершающем этапе 
образовательной программы бакалавриата. 

Индивидуальное задание может быть связано с тематикой выпускной 
квалификационной работы, то есть, НИР во время преддипломной практики 
является предварительным этапом для проведения исследования для выпускной 
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квалификационной работы. Преддипломная практика представляет собой 
форму организации учебного процесса, прямо ориентированную на овладение 
основными  и профессиональными компетенциями, позволяющими решать 
задачи в области направления подготовки «Техносферная безопасность». На 
данном этапе происходит слияние УИРС и НИРС. 

Во время прохождения преддипломной практики студенты знакомятся со 
структурой организации (местом прохождения практики), видами, 
содержанием работ, опытом внедрения разработок, выполняемыми проектами; 
с негативными воздействиями техносферы на человека и природную среду и 
методами их  определения. 

 Целью преддипломной практики проводимой по направлению подготовки 
«Техносферная безопасность» является ознакомление с системой 
предупреждения и ликвидации ЧС на региональном уровне с учетом местных 
условий. Сюда входят вопросы, связанные с основными функциями 
территориальной подсистемы РСЧС и системы РСЧС организации; с силами и 
средствами РСЧС, ее основными задачами, принципами применения и 
порядком привлечения сил РСЧС к ликвидации ЧС. Разрабатываются вопросы 
организации и порядка планирования мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, происходит ознакомление с организацией 
сбора, обмена и обработки информации, разработки нормативных документов в 
области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера. Студенты знакомятся с обеспечением подготовки населения к 
действиям в чрезвычайных ситуациях и осуществлением необходимых 
мероприятий по их социальной защите. 

В результате у студентов формируется профессиональное мировоззрение и 
необходимый стиль поведения. Они готовы выполнять конкретные виды 
расчетных и экспериментальных работ: 

 применять существующие нормативные уровни допустимых негативных 
воздействий на человека и природную среду в сфере профессиональной 
деятельности; прогнозировать угрозы возникновения ЧС, моделировать 
химическую, бактериологическую, пожарную, инженерную, радиационную, 
медицинскую обстановки;  

проводить расчеты по созданию группировки сил для гибкого 
реагирования на изменения обстановки в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Кроме того, у производственной практики есть общепринятые цели, такие 
как ознакомление с информационными технологиями, используемыми на 
предприятии; обобщение в рамках темы технической и другой информации; 
сбор необходимого материала для решения конкретных инженерных задач по 
теме выпускной квалификационной работы.  

Задачи НИР во время преддипломной практики продемонстрировать 
навыки  формулирования темы,  обоснования актуальности и выбранной 
методологии исследования. Студенты должны показать свои умения 
планомерно организовывать научно-исследовательскую работу в соответствии 
с поставленными задачами исследования; готовить материалы для научных 
публикаций и выступать с докладами на студенческих научно-практических 
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конференциях, составлять отчеты, писать рефераты и статьи. В результате 
студенты демонстрируют свою способность к самообразованию и навыки 
работать в коллективе с участием в научной деятельности предприятия. 

Подготовка к НИР на производственной практике начинается с выбора 
темы исследования.  При подборе тем рекомендуется использовать различные 
источники информации, в том числе нормативные правовые акты, 
статистические материалы, отечественные стандарты,  информационные 
технологии, учебные и методические пособия в области защиты населения и 
территорий от ЧС. 

Далее собирается материал по теме исследования, который необходимо 
систематизировать и выявить ключевые вопросы в данной области, 
осуществить сравнительный анализ мнений различных авторов по существу 
данных вопросов. 

Тематика НИР определяется направлением развития научных 
исследований проводимых на кафедре с учетом личных интересов студентов, 
при разработке которых можно получить практически интересные результаты: 

разработка плана предупреждения и тушения пожаров на объектах 
экономики или в организациях;  

исследование системы противопожарных мероприятий на территориях 
муниципальных образований Калининградской области, в связи с вводом в 
действие «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»; 

разработка мероприятий противопожарной защиты на объектах экономики 
или в организациях, мероприятий по снижению риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Калининградской области; 

основные направления развития и совершенствования системы 
мониторинга и прогнозирования лесных пожаров; 

прогнозирование пожарной обстановки на территориях муниципальных 
образований Калининградской области; 

расчет времени эвакуации и разработка мероприятий по защите людей при 
пожаре; 

оценка состояния пожарной безопасности административных зданий и 
разработка предложений по совершенствованию профилактики пожаров; 

выполнение требований федерального законодательства в области 
пожарной безопасности на примере конкретных организаций; 

 организация работ по прогнозированию, предупреждению и ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в Калининградском морском 
канале; 

действия сил РСЧС при ликвидации последствий аварийного разлива 
нефти и нефтепродуктов, перевозимых железнодорожным транспортом, и 
основные направления повышения их эффективности; 

разработка направлений совершенствования система предупреждения и 
ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов; 

совершенствование методов ликвидации чрезвычайных ситуаций при 
аварийных разливах нефти и нефтепродуктов в Калининградской области; 
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 технологии ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
автомобильных и железнодорожных катастрофах; 

 основные направления повышения эффективности действий аварийно-
спасательных формирований по ликвидации химических аварий на 
железнодорожном транспорте; 

выбор и обоснование оптимального состава сил и средств для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 
последствий ЧС, связанных со взрывом бытового газа в жилом доме; 

прогнозирование последствий аварий на автомобильном транспорте при 
перевозке аварийно химически опасного вещества; 

разработка и обоснование основных мероприятий по повышению 
эффективности действий аварийно-спасательных формирований при 
ликвидации химической аварии; 

действия сил РСЧС по ликвидации аварии при разливе АХОВ,  
перевозимого автомобильным транспортом  и основные направления их 
совершенствования; 

особенности применения гидравлического аварийно-спасательного 
инструмента при деблокировании пострадавших в разрушенных зданиях; 

исследование техногенных опасностей на территории Калининградской 
области и оценка рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
ними; 

расчет времени эвакуации и разработка мероприятий по защите людей; 
выбор оптимальных и экономически обоснованных методов и средств 

ликвидации чрезвычайной ситуации на опасном производственном объекте; 
разработка мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

опасного производственного объекта; 
оценка рисков возникновения дорожно – транспортных происшествий на 

дорогах Калининградской области и разработка предложений по их снижению. 
Особо обращается внимание на выводы, анализ полученных результатов, 

идеи и предложения, результаты которых могут быть применены в 
практической деятельности. Рекомендуется с предоставлением доклада 
представлять презентацию с помощью, которой демонстрируются в наглядной 
форме основные положения доклада и способности  студента составлять доклад 
в соответствии с современными требованиями  с использованием современных 
информационных технологий. 

В отчете должны быть отражены все результаты выполнения заданий за 
период практики:  содержание; введение (где определены цели, задачи, сроки и 
место прохождения практики, перечислены основные результаты); задание 
научного руководителя с рекомендуемой литературой и нормативными 
правовыми актами, необходимыми по данной теме. Там же представляются 
систематизированная и обобщенная характеристика теоретических данных по 
теме исследования; описание применения освоенных методик научного 
исследования; выводы и заключение по результатам проделанной работы; 
список литературы; список информационных ресурсов; приложения со 
схемами, рисунками, таблицами и диаграммами; тезисы доклада  для участия в 
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научно-практической студенческой конференции,  статьи.  Данный отчет 
является материалом  и основой для выпускной работы. 

Таким образом,  научно-исследовательская работа во время 
преддипломной практики  осуществляется в форме исследовательского проекта 
с выбранной темой выпускной квалификационной работы и состоит из  двух 
основных этапов. Этап теоретической работы (обоснование теоретической базы 
исследования в результате ознакомления с научной литературой, 
формированием актуальности, цели и задач) и практической работы 
(проведение конкретного собственного исследования с формулировкой 
основных результатов и выводов).  

Студенты приобретают опыт в исследовании, осваивают приемы 
выполнения исследовательских работ, закрепляют и расширяют теоретические 
знания, полученные в процессе обучения. Все это дает свои положительные 
результаты.   

После выполнения исследовательских работ в период преддипломной 
практики на предприятиях, студенты  уже могут представлять результаты своей 
творческой деятельности в различных формах: подготовить короткое 
сообщение для участия в семинаре кафедры либо доклад на межвузовскую 
научно-практическую конференцию, составить библиографию с краткими 
аннотациями, написать выпускную работу  и публично представить научные 
результаты, применить презентацию. 

По результатам НИР можно судить о творческой активности студентов и 
лучшие студенческие работы рекомендовать на всероссийские и 
международные конкурсы.  

 
Выводы. 
В представленной работе о роли научно-исследовательской работы 

студентов в ходе прохождения практики приведены примеры из опыта 
педагогической деятельности кафедры. Автор показывает, как с вовлечением 
студентов в поэтапную исследовательскую деятельность, начиная с первого 
курса, у будущих выпускников формируются и развиваются умения прилагать 
полученные знания на практике, находить нестандартные решения 
профессиональных задач и реализовывать конкретные научно-практические 
мероприятия на производстве. 

Собраны воедино основные выводы по совершенствованию  непрерывного 
развития НИРС во время прохождения практик. 
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ГЛАВА 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛАХ АНГЛИИ 
(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО ХХ В.) 

Введение 
На протяжении всего XIX в. во многих странах Западной Европы 

происходил процесс формирования и становления национальных систем 
образования. Как отметил в своем сравнительном исследовании У. Ричардсон, 
Великобритания, фактически, была в числе последних из высокоразвитых и 
наиболее урбанизированных стран, которая позже других приняла Закон о 
начальном образовании (1870) и ввела обязательное образование (1880) в 
стране. Анализируя пути развития технического и профессионального 
образования в странах с разным уровнем экономического развития, автор 
сделал вывод, что создание образовательных систем в разных странах зависело 
не столько от политического, социально-экономического и военного уровня 
развития страны, сколько от инициативы правительственных мер в каждом 
отдельно взятом государстве [5, 30]. Так, Швеция, отличавшаяся высоким 
уровнем бедности, начиная с 40-х гг. XIX в., обязала социальные общины, в 
принудительном порядке, организовать обязательное школьное образование 
для детей. Пруссия, имевшая сельскохозяйственную экономику, ввела 
всеобщую систему государственного финансирования школ к 1850 г. Япония 
принялась активно внедрять европейские модели государственного 
финансирования школьного образования у себя в стране в 1872 г., всего лишь 
четырьмя годами после свержения феодального гнета. Во Франции в 1801 г. 
был издан закон об учреждении коммунальных начальных школ, в 1806 г. – 
закон о создании лицеев и колледжей с семилетним сроком обучения, в 1833 г. 
был принят закон о народном образовании, согласно которому каждая коммуна 
обязана была открыть и содержать школу. В 1860 г. народные школы были 
открыты практически во всей Франции. В США вопрос о воспитании 
гражданина в общественных школах рассматривался как главная цель, что 
вызвало мощное движение за создание доступной массовой школы, и в первой 
половине XIX в. шел активный процесс создания системы обязательного 
образования всех детей в государственном масштабе. В Дании первый закон об 
обязательном обучении детей в возрасте от 7 до 14 лет был принят в 1849 году, 
намного раньше, чем правительство Великобритании приняло это решение для 
граждан своей страны [5, p. 3]. 

 
6.1. Инициативы школьных комитетов Англии в конце ХІХ в. 
До 60-х гг. XIX ст. школьная система в Англии была представлена 

средневековыми благотворительными школами, которые постепенно 
переходили под частичный контроль правительственных органов 
исполнительной власти. Наряду с этим в стране существовало множество 
частных платных школ для детей богатых и церковных школ, которые обучали 
элементарным азам грамотности большую часть бедного населения городов и 
сел [5, c. 3]. Первый правительственный Закон о начальном образовании в 
Англии и Уэльсе был принят в 1870 г. Он дал импульс двум очень важным 
движущим силам, которые в будущем значительно повлияли на развитие 
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технического и профессионального образования на школьном уровне. Во-
первых, начиная с 1872 г., по всей стране на местных уровнях были созданы 
школьные комитеты, в обязанности которых входил надзор и обеспечение 
посещаемости школ детьми в возрасте от пяти до одиннадцати лет. Но, 
практически, данную меру полноценно удалось воплотить правительству лишь 
в 1880-х годах, после принятия закона об обязательном начальном образовании 
(1880). На местные школьные комитеты, равно как и на возросшее число 
церковных школ, возлагалась ответственность за достаточное количество 
начальных школ по регионам. Как показывает статистика, в 1902 г. 
насчитывалось почти 6 000 начальных школ, подчиненных школьным 
комитетам и более 14 000 начальных церковных школ, хотя численность 
ученического состава в этих секторах была приблизительно одинаковой [5, 5].  
Такое распределение ученического контингента объяснялось наличием более 
просторных новых зданий комитетских школ по сравнению с церковными. 
Созданием школьных комитетов удалось решить на региональном уровне очень 
большую и давнюю проблему – обеспечить достаточное количество школьных 
мест в различных регионах страны и устранить неравномерное и неадекватное 
распределение средств на обеспечение и содержание школ. 

Вторым важным шагом, предпринятым непосредственно школьными 
комитетами некоторых крупных городов, стало создание старших отделений 
пост-начального образования на базе начальной школы. На этих отделениях 
обучались дети в возрасте 11-13 лет, в основном, из низших классов, которые 
хотели получить более расширенное и углубленное образование и обучение, 
чем давала начальная школа. Старшие отделения начальных школ находились 
под юрисдикцией начальной школы (что предполагало соблюдение устава, 
учебного плана, правил финансирования) и подчинялись школьным комитетам. 
Старшие отделения начальных школ заложили основу становлению в конце 
1880-х гг. нового типа учебного заведения – высшей начальной школы (Higher 
Grade School), которая стала ответом на требование общества повысить уровень 
массового образования. В зависимости от состава учителей, финансового 
обеспечения самой школы и позиции ее руководства, кроме обязательных 
предметов (чтения и математики), преподавались английский язык и 
литература, география, история, природоведение, алгебра, геометрия, механика, 
химия, физиология, ботаника, земледелие (теоретически), иностранный язык, 
черчение, домоводство (для девочек) и резьба по дереву (для мальчиков). 
Программа высшей школы была достаточно обширной, и, хотя в полном 
спектре она не была представлена в каждой школе, однако, она заслуживает на 
одобрение, прежде всего, как стремление к идеалу, на который должна быть 
нацелена начальная школа, на тот идеал, к которому был нацелен и 
Департамент образования, поощряя школы к преподаванию перечисленных 
предметов. Известно, что большинство из этих предметов, как в Англии, так и в 
других странах Западной Европы, на тот период времени изучалось в средних 
школах. Таким образом, преподавание их в высшей школе было попыткой 
Департамента образования расширить пост-начальное образование, перевести 
его на более высокий уровень, ввести в школах профильное обучение, в 
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частности, связанное с техническими специальностями, и дать детям с бедных 
семей возможность бесплатно изучать некоторые предметы средней школы.  

Старшие отделения начальных школ и впоследствии высшие школы, во-
первых, справились с растущим запросом на пост-начальное образование, 
который исходил, главным образом, со стороны рабочего класса [6, 18], во-
вторых, выступили альтернативной моделью с техническим уклоном среднему 
образованию [2, 85-98]. 

В последние декады ХІХ ст. в Англии проходило много дискуссий об 
организационной структуре школ и их учебных планов. Много полемик было и 
о месте и роли технического образования на школьном уровне [2, 34; 3, 4; 5, 5;]. 
Следует отметить, что, начиная с 1880-х годов, техническое и 
профессиональное образование заняло лидирующие позиции во многих странах 
с развитыми экономиками, процесс его развития и имплементации в систему 
школьного образования инициировался и поддерживался правительствами, 
филантропами и частными организациями. Система технического образования 
Британии на то время значительно отставала от главных конкурирующих 
наций: Германии, США, Франции. В этом отношении, опыт учебно-
методического обучения соседних стран и дальнего зарубежья был тщательно 
изучен британской стороной с целью перенять и внедрить позитивные подходы 
в своей стране с учетом национальных особенностей. В ходе длительных 
обсуждений британский парламент принял Закон о техническом образовании 
(1899), который позволял, по желанию и на усмотрение руководства школ и 
созданных годом раньше советов графств и советов городов-графств, высшим и 
средним школам воспользоваться правом, данным правительством, и целевыми 
деньгами с местных бюджетов на введение предметов научно-естественного 
цикла и технического обучения в свои учебные планы [1, 14-15]. Оба типа школ 
охотно воспользовались данным предложением. В стороне остались некоторые 
церковные начальные школы, крупные и состоятельные благотворительные 
средние школы, которые придерживались исключительно классической модели 
обучения и были враждебно настроены на введение предметов естествознания 
и технического обучения в свои школы.  

Школы, которые воспользовались предложенной возможностью, стали 
получать гранты от Департамента науки и искусств. Таким образом, находясь 
под руководством и контролем со стороны школьных комитетов, новая модель 
начальных школ выступила альтернативой существующей системе 
образования, способствуя развитию светского образования, чем создала угрозу 
существованию конфессиональных школ, не обеспеченных государственными 
фондами. Привлекая школьников старшего возраста из разных слоёв населения, 
школьные комитеты предлагали им в своих школах более широкий и 
профильный учебный план, имели в своем распоряжении квалифицированный 
педагогический персонал, обустроенные школьные помещения и оборудование. 
Пронявшись духом больших городов Викторианской Англии с их запросами и 
возможностями, школьные комитеты создали также условия для 
функционирования учебных заведений дальнейшего образования – вечерних 
школ, педагогических и технических колледжей, на основе которых можно 
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было создавать систему профессионального образования. Расцвет 
просветительских услуг для массового образования конца ХІХ в. был откликом 
намерений Закона об образовании 1870 г. [2, 35-55]. 

 
6.2. Техническое образование в реформированной системе 

образования после 1902 г.     
Поскольку новая модель пост-начального образования постепенно 

снискала большую популярность среди широких слоев населения, это вызвало 
недовольство со стороны лоббистов англиканской церкви в палате общин и 
консерваторов. Они считали, что школьные комитеты проталкивают светское 
образование через различные типы школ за счет церковных школ, тем самым 
лишая их контингента, и наносят вред классическому среднему образованию. 
Сторонники классического образования боялись и всячески препятствовали 
проникновению любого рода радикализма в рабочую среду, если светское 
образование возьмет верх над классическим. И развернули против этого 
процесса настоящую борьбу. В 1899 г. в Англии был учрежден Совет по 
образованию, как единственный правительственный отдел по управлению 
школами, вместо Департамента науки и искусств, и высшие школы были 
лишены возможности получать гранты. Затем, после судебного иска, 
последовало решение Кокертона, постановившее прекратить финансирование 
школьными советами всех дисциплин, не соответствующих или выходящих за 
рамки учебного плана начальной школы. Вслед за этим в 1900 г. Совет по 
образованию издал “Циркуляр по высшим школам”, который реорганизовал 
систему начального образования, отделив ее от среднего, ограничил и 
значительно сузил учебные планы старших отделений и высшей школы, 
определил статус данных видов учебных заведений в системе школьного 
образования, как старших классов начальной школы (Higher Elementary School). 
Это вполне соответствовало политике, которую проводил заместитель 
министра Совета по образованию Роберт Моран. Отныне старшие отделения 
начальной школы функционировали как продолжение начальной школы, не 
наследуя модель средней, которую Моран планировал реорганизовать в 
ближайшие годы. В старших классах начальной школы не имели права 
обучаться ученики старше пятнадцатилетнего возраста. Обучение проводилось 
исключительно по углубленной программе начальной школы, не затрагивая 
программы средней, с выбранным школой уклоном, техническим или 
природоведческим, в соответствии с запросами местной промышленности или 
работодателей. Учеников учили выполнять измерения, производить расчеты, 
проводить и описывать простые опыты, также изучалась математика, 
иностранный язык, черчение, трудовое обучение. Количество детей в классах 
должно было быть сравнительно небольшое – до сорока человек. Такой подход 
соответствовал политике “примирения”, направленной, с одной стороны, на 
удовлетворение желания представителей рабочего класса дать своим детям 
расширенное начальное и углубленное профессиональное образование, с 
другой стороны, оставить жесткую стратификацию в системе образования, что 
удовлетворяло взглядам элиты общества, сводя до минимума возможность 
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получить среднее образование широкими слоями населения [8, 265-266]. 
Вместе с тем, как отметила Дж. Китти, такой подход был отображением 
отставания Англии от других европейских стран в современном научном и 
техническом обучении [3, 3-5]. 

Вскоре последовало принятие первого нормативного документа по 
реформированию среднего образования в стране, который положил начало 
структурированной национальной системе образования, четко разделив 
начальное и среднее звенья образования, и ввел государственное 
финансирование средних школ. Речь идет о Законе Бальфура 1902 г. Согласно 
Закона школьные комитеты были упразднены, ответственность и контроль за 
начальными и средними учебными заведениями возлагалась на советы графств 
и муниципальные советы. Отныне старшим начальным школам разрешалось 
переходить в статус средних учебных заведений, если они переименовывались 
на “графские” или “муниципальные” и переходили под контроль местных 
советов. В учебных и организационных подходах школы должны следовать 
классической модели обучения и воспитания. Статус средней школы позволял 
им получать дополнительный доход от Совета по образованию, более высокое 
положение, привилегии, которые были значительно расширены в 1904 г., когда 
школы усиленно финансировались, предоставляя четырехгодичный курс 
обучения среднего образования для возрастной категории детей от 12/13 до 
16/17 лет. Данная мера отображала желание Совета по образованию увеличить 
количество средних школ. Одновременно с этим, местных властей обязывали 
создавать старшие классы начальных школ, предназначенные для детей 12-15 
лет, за счет сниженного подушного налога, взимаемого с каждого жителя 
местности, поскольку этот тип учебных заведений финансировался из местного 
фонда начальных школ. Именно поэтому большинство городских и графских 
советов рассматривали старшие начальные школы дорогостоящими для 
содержания, своего рода, “ненужным промежуточным звеном” и неохотно шли 
на этот шаг [1, 55-56, 60]. Стоит отметить, что с 1904 г. по 1917 г. было создано 
всего 31 школа такого типа в Англии и 14 в Уэльсе [5, 5].  

К сожалению, декларированные возможности профильного обучения в 
старшей начальной и средней школах подвергались значительным замечаниям 
со стороны инспекторов Совета по образованию. Так, в 1904 г. Совет по 
образованию издал новые правила для составления учебных планов средних 
школ, которые ограничивали стремление их руководителей отдавать 
предпочтение природоведческим и техническим предметам [2, 34-45; 5, 4]. В 
результате резко сократились часы на естествознание и техническое обучение в 
старшей начальной школе и, соответственно, увеличились часы на изучение 
языков и математики – традиционных приоритетов средней школы. Эти 
правила шли в разрез с запросами рынка труда на возрастающее количество 
рабочих мест клерков и учителей по этому ракурсу дисциплин, настолько же 
сильно, как и ремесленников и технологов. Таким образом, возможность 
развития технического образования в системе средних школ оставалась весьма 
ограниченной для учеников, включая тех из бедных семей, кто вошел в число 
25% по результатам тестов и получил возможность учиться в 
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благотворительных грамматических или созданных после 1904 г. окружных и 
муниципальных средних школах и получать стипендию. Как уже отмечалось, в 
этих школах делался упор на изучение языков и математики. Такое содержание 
обучения и принцип построения учебных программ вызывали резкую критику 
со стороны педагогов и руководства многих школ, которая неуклонно росла с 
1907 г.  Реакцией со стороны Совета по образованию стало заявление его 
председателя в 1912 г., в котором он выразил желание расширить учебный план 
средних школ “и дать право руководству школы выбрать коммерческий, 
промышленный или сельскохозяйственный уклон, согласно потребностей 
каждого региона” [1, 72]. К 1913 г. 74 из 898 средних школ выбрали 
профильное обучение и городские советы в дальнейшем экспериментировали в 
этом направлении. Однако процесс введения технических дисциплин и 
естествознания в учебные планы средних школ проходил очень медленно. В 
результате, выпускники государственных средних школ отличались “книжной” 
культурой, а старшие классы начальных школ утратили возможность ввести 
профессиональное обучение, в частности технического профиля, в свои 
учебные планы [5, 5; 2, 305].  

 
6.3. Технические школы в системе школьного образования  
Тем не менее, прослеживались постоянные попытки со стороны местных 

властей удовлетворить растущий запрос на расширенное школьное образование 
с профессиональным уклоном. Некоторые органы местного самоуправления 
приложили немало практических усилий и помогли организовать две новые 
модели пост-начального технического образования. Одной моделью была 
центральная школа, созданная в Лондоне в 1905 г. В ней обучались дети 
возраста 11+, получившие право на стипендию по результатам тестов по 
окончании начальной школы. Такой тип школы заменил высшую школу, 
придав ей больший профессиональный уклон и выступил альтернативной 
моделью среднему образованию с профессиональным уклоном. 
Финансирование центральной школы осуществлялось по правилам начальной 
школы, в ней обучались дети возраста 11/12-15 лет. Наибольшее количество 
центральных школ было в Лондоне и Манчестере, но местные власти Рутленда, 
Уорикшира и Глостершира также переняли данную модель школы в свои 
регионы. Начиная с 1912 г. центральные школы заручились поддержкой и 
Совета по образованию [1, 18]. В Манчестере, например, рассматривались 
экономические аспекты: как обеспечить низкие затраты на содержание 
школьных мест (например, тех, которые не попадали под правила 
финансирования средней школы) для учеников возраста 11+, получавших 
стипендию. В центральных школах Лондона были выработаны правила отбора 
лучших учеников, т. е. прием кандидатов осуществлялся на селективной 
основе. При составлении учебных программ, делался акцент на определенный 
профессиональный уклон, не ущемляя их в умственном развитии [5, 4]. К 1912 
г. в столице насчитывалось 312 центральных школ, в которых было 42 
отделения (19 коммерческих, 16 промышленных, 7 совместных) [1, 98-99]. 
Значительный рост центральные школы получили после Первой мировой 
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войны, когда их численность существенно увеличилась после принятия Закона 
об образовании 1918 г. Была расширена верхняя граница пребывания учеников 
в начальной школе до шестнадцати лет (или даже дольше, при особых 
обстоятельствах), и данная мера способствовала тому, что в 1920-х гг. многие 
местные власти принялись активно открывать неселективные, бесплатные 
центральные школы в разных регионах страны для детей от 11 до 16 лет. 
Десятилетием позже уже 1.5% учеников по окончании начальных школ 
продолжали учебу в центральных школах [7, 272].       

Второй важной инициативой по внедрению технического образования в 
школы Англии стало создание в 1905 г. сначала в северных городах, а затем и 
по всей стране неселективных младших технических школ (Junior Technical 
Schools), финансируемых Советом по образованию [1, 105; 8, 2]. Они 
принимали детей возрастной группы 13-15/16 лет и выступали своеобразным 
мостом между начальной школой и ученичеством на производстве для 
подростков 14-16 лет. При рассмотрении шестнадцати основных отраслей 
промышленности У. Ричардсон отметил, что с появлением младших 
технических школ, возраст поступления на ученичество в период с 1909 г. по 
1925 г. постепенно увеличивался, и 74% стажеров начинали ученичество, когда 
им было 16 лет и старше [6, 4]. По сравнению с другими формами начального 
образования, младшие технические школы были дорогостоящими по 
обеспечению материальной базой и содержанию, вызывал сложность и подбор 
обучающего персонала, но местные власти Лидса и Миддлсекса отдавали 
предпочтение основывать технические учебные заведения именно такого вида, 
чем центральные школы [5, 5]. Некоторые из младших технических школ 
относились к разряду школ предварительного ученичества со специализацией 
на определенном виде занятий (пошив одежды и шляп, домоводство для 
девочек, строительство и инженерные специальности для мальчиков), другие 
относились к ремесленным училищам и получили широкое распространение 
после пересмотренных и исправленных Советом по образованию «Правил 
работы младших технических школ» в 1913 г., которые юридически признали 
их отдельной категорией учебных заведений. Ремесленные училища проводили 
общее образование и практическое техническое обучение по широкому спектру 
специальностей, во избежание критики о специализации учеников в слишком 
раннем возрасте. В технических школах не проводились выпускные экзамены, 
спектр подготовки будущих специалистов должен был соответствовать запросу 
на профессии на региональном уровне. За обучение в младших технических 
школах предусматривалась оплата, обычно 3 ф. ст. в год. В основном, они 
функционировали на базе технических колледжей, но имели свое руководство и 
штат. Контингент младших технических школ составляли выпускники 
начальных школ, которых готовили на протяжении двух-трех лет к 
определенному ремеслу или родственным профессиям. Учебный план по 
содержанию должен был соответствовать начальной школе на продвинутом 
уровне с профессиональным уклоном, не дублируя содержание академической 
средней или центральной школы. Родители учеников обязаны были подписать 
соглашение, что их ребенок имеет склонность к изучаемому ремеслу. Также в 
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технической школе не предусматривалось изучение иностранного языка, и 
выпускники этих школ не имели права сдавать матрикулярный экзамен в 
каком-либо университете без специального разрешения Совета по 
образованию. Младшие технические школы находились в менее выгодном 
положении, чем центральные школы, по двум причинам. Во-первых, они не 
имели права принимать учеников в 11 лет, как это делали центральные школы, 
которые так же предоставляли потенциальные профессиональные возможности 
своим ученикам в инженерных или торговых сферах занятости, и, во-вторых, 
предполагали оплату за обучение. Однако уже в 1913/14 учебном году 
насчитывалось 37 младших технических школ в Англии и Уэльсе, а к 1937/38 г. 
их число возросло до 248 школ (18 из которых находились в Уэльсе). 

Имплементация технического образования на школьном уровне проходила 
медленно. Как свидетельствует статистика, даже к середине 1930-х гг. 0.3% из 
числа всех выпускников начальных школ возраста 11-16 лет обучались в 
центральных школах, и 4% (2.6% мальчиков и 1.4% девочек) в возрасте 13-
15/16 лет обучались в младших технических школах [6, 39]. Эти данные 
указывают, что количество учеников в центральных и младших технических 
школах было относительно низким из этой возрастной группы. (Например, в 
Германии в начале ХХ в. количество учеников возрастной категории 14+, 
частично занятых на производстве и учащихся, составляло 66% [5, 5]). Однако, 
оба типа учебных заведений выступили влиятельными моделями по подготовке 
специалистов на школьном уровне. Младшие технические и центральные 
школы пользовались популярностью среди учеников и их родителей благодаря 
своей практической направленности, которая прокладывала путь на рынок 
занятости, особенно, что касается девочек в Лондоне [2, 222-260]. Оба вида 
технических школ – профессионально ориентированные центральные и 
младшие технические школы, были очень популярны перед Первой мировой 
войной с их четкой связью с будущей профессией, с возможностью получить 
углубленное начальное образование, а для некоторых служили мостом между 
возрастом окончания школы (в 13 лет) и началом овладения ученичеством (в 
14-16 лет). Примечательной есть их особая нацеленность на “умелого 
работника” в быту, которая была имплементирована в созданные позже 
средние технические школы и еще позднее в Городские колледжи технологий.  

 
6.4. Работодатели о техническом образовании на школьном уровне. 
Несмотря на то, что техническое образование получило достаточно 

широкий размах в последние десятилетия ХІХ в. и было юридически признано 
в национальной системе образования Англии в начале ХХ ст., тем не менее, 
прослеживалось ограниченность или узость его содержания в программах или 
полное отсутствие в учебных планах некоторых школ, сдерживание со стороны 
Совета по образованию или руководства школы, что отчасти объяснялось 
безразличием работодателей к содержанию школьного образования. С одной 
стороны, некоторые предприниматели инициативно поддерживали младшие 
технические школы и хвалили опыт органов местного самоуправления по их 
созданию или подталкивали их к этому шагу, с другой стороны, наблюдалась 
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широко распространенная и существующая издавна апатия работодателей к 
такому виду обучения вне производственной мастерской. Именно поэтому они 
рассматривали данные учреждения “академичными в плохом смысле, то есть 
непрактичными и абстрактными” [1, 101]. Равнодушие работодателей к 
подготовке специалистов технических специальностей, по словам У. 
Ричардсона, имеет глубокие корни и берет свой след с доводов XVIII в. за 
свободные рынки торговли и либеральную политэкономию, которые с новой 
силой укрепились в ХІХ в. [5, 38]. Ремесленные гильдии начали увядать в 
Англии раньше, чем в других странах, и с тех пор большинство работодателей 
искали пути свести расходы на образование и обучение своих учеников до 
минимума. Ремесленные гильдии обращали особое внимание на ученичество 
как основную форму практики в получении сертификата о квалификации. В 
Британии, где экономический либерализм был абсолютно необходимым 
условием ХІХ в., уже не было гильдий, которые контролировали ремесленные 
специальности. В этой среде признание мастерства стало полем битвы между 
работодателями (которые полагались на свои скудные умения) и профсоюзов 
(полных решимости на контроль в мастерской) [5, 38]. Их полувековые 
отношения исчерпали себя за долгие годы классовой борьбы. Хотя в Британии 
ученичество постепенно отмирало, оно все еще существовало в ослабленном 
виде на фирмах и было, в определенном роде, выгодным для работодателя и 
привлекательным для молодежи (длительное и неопределенное обучение, 
низкая зарплата, в худшем случае, неполученная квалификация, в лучшем 
случае, в хороших фирмах – возможность приобрести умения, опыт, заручиться 
рекомендацией и получить работу). Такая ситуация показывает постоянную 
узкость мышления, что и позволяло работодателям иметь и проявлять большую 
степень равнодушия к содержанию технического образования на начальном 
уровне, включая младшие технические и центральные школы, тем самым, 
отдавая предпочтение выпускникам грамматических школ, получившим 
школьный сертификат. Понадобилось немало времени, чтобы работодатели 
заинтересовались в новом проекте школ с техническим уклоном, оценив их 
практическую выгоду: обеспечивать подготовку перед вступлением в 
специальность, их способность поставлять готовую к процессу стажерства 
молодежь – уже с определенными навыками, имеющую представление о 
практической работе к определенному роду профессиям [4, 98]. 

 
Выводы 
Резюмируя изложенное выше, отметим следующее. Наиболее важными 

факторами в решении одной из ключевых задач – развитии технического 
образования в национальной системе образования и основании учебных 
заведений, которые предоставляли полноценное техническое и 
профессиональное образование, – были непосредственно крупные отрасли 
промышленности, с запросом на работников высокой квалификации, и тесно 
связанные с ними торговые отрасли. Однако не менее важной была и роль 
правительства, которое определяло приоритеты в образовании, обеспечивало 
необходимым педагогическим персоналом подготовку востребованных на 
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рынке труда профессий (и вовремя реагировало на их запрос), а также позиция 
органов местного самоуправления и реакция общественного мнения на то, что 
было предложено. Органы местного самоуправления были ключевой движущей 
силой в создании специальных технических школ в Англии и Уэльсе, начиная с 
1905 г., проявляя к ним всегда большой интерес и оказывая поддержку. Первой 
инициативой местных властей стало создание центральных школ для учеников 
возраста 11+ с четырехлетним курсом профильного обучения – коммерческим 
или техническим. Второй инициативой местных властей стало создание 
младших технических школ, которые взымали небольшую плату за обучение 
(на содержание оборудования), за двух-, трехгодичный курс подготовки 
подростков возраста 13+ к определенному роду ремесленных, инженерных или 
широкому спектру технических профессий. Находясь под юрисдикцией Совета 
по образованию и подчиняясь уставу начальной школы, эти два типа 
профессионально-технических школ год от года получали все большее 
развитие, их результативность подтверждается тем, что они просуществовали 
вплоть до реформаторского закона об образовании 1944 г., несмотря на 
меньшее финансирование и более низкий статус, чем имели средние 
грамматические школы.    
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ГЛАВА 7. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ  
 
Введение 
Процессы демократизации и гуманизации, происходящие в России, 

затрагивают все сферы жизни и деятельности общества, особенно это касается 
образования. Наиболее приоритетным и закономерным направлением 
модернизации современного общего и специального образования в 
изменяющейся России выступает инклюзивное образование. 

Инклюзивное (включённое) образование подразумевает обучение и 
воспитание в одном классе (группе) детей с разными особенностями развития 
при обеспечении поддержки всем, кто в ней нуждается. 

С каждым годом увеличивается число детей с легкой патологией, которые 
посещают массовые образовательные организации. В связи с введением с 1 
сентября 2016 года ФГОС начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья вопрос организации комплексного 
сопровождения инклюзивного образования детей с ОВЗ особенно актуален. 

Педагогическая и родительская общественность в целом положительно 
воспринимают опыт планомерной продуманной интеграции детей с 
незначительными отклонениями в развитии. Однако при этом дети, 
нуждающиеся в специальных подходах, часто не получают необходимую 
помощь на этапе дошкольного образования, поэтому оказываются 
неподготовленными к школе, иногда оказываясь в общеобразовательных 
школах (в случае неготовности организации к полноценной инклюзии) в 
ситуации один на один со школьными трудностями и вытекающими 
проблемами. Зачастую работа специалистов психолого-медико-педагогических 
комиссий сводится лишь к определению образовательного маршрута ребенка с 
ограниченными возможностями. И образовательная организация, официально 
принявшая такого ребенка, сталкивается с множеством проблем: подготовка 
кадров, коллектива детей и родителей, создание особых материально-
технических и психолого-педагогических условий. Проблематичным вопросом 
является установление сотрудничества со специалистами-смежниками 
(дефектологами, учителями специальных школ, специальными психологами, 
специалистами психолого-медико-педагогических комиссий и 
реабилитационных центров и др.). 

Для Российской Федерации вопрос внедрения инклюзивного образования 
однозначно решенный в свете статьи 79 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Однако проблема организации образовательной инклюзии 
остается открытой. Количество детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в России за последние пять лет выросло на 9,2%. В 
2015-2016 учебном году в общеобразовательных организациях Белгородской 
области обучалось 2357 детей с ОВЗ, 2107 детей-инвалидов. В обычных 
классах в условиях инклюзии обучалось 1538 детей-инвалидов, 615 детей с 
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ОВЗ. В коррекционных классах общеобразовательных организаций области 
обучалось 445 детей с ОВЗ, 71 ребёнок-инвалид. 156 детей-инвалидов 
обучалось по программам с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий на дому в Центре дистанционного 
образования. Всего более 20% школ области в 2015-16 учебном году являлись 
инклюзивными [2]. В связи с этим значимость развития инклюзивного 
образования в Белгородской области имеет особую актуальность. 

Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья 
вместе с нормально развивающимися детьми имеют очевидные преимущества: 
такой ребенок постоянно находится среди сверстников, его мышление и 
поведение формируются в естественной социально-воспитательной среде, он не 
отрывается от семьи и привычных бытовых условий. Вместе с тем такая модель 
обучения обязательно должна предусматривать сохранение физического и 
психического здоровья ребенка. Условием этого выступает организация 
комплексного психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения процесса инклюзивного образования [3]. 

Для полноценной социокультурной интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья необходимо максимально полно использовать 
потенциал инклюзивного образовательного пространства с целью создания 
оптимальных условий для такого ребенка, его адаптации и интеграции в 
окружающий социум. Для этого необходимо разработать и внедрить в практику 
региональную модель комплексного сопровождения инклюзивного 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

С целью комплексного решения проблемы социокультурной интеграции 
детей с ограниченными возможностями здоровья в Белгородской области с 
2017 года открыта региональная инновационная площадка «Разработка и 
внедрение региональной модели социокультурной интеграции обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 
образования». 

 
7.1. Теоретические положения, лежащие в основе программы 

региональной инновационной площадки 
Проблему инклюзивного образования анализируют в своих исследованиях 

М.М. Безруких, Е.Л. Гончарова, Е.А. Екжанова, О.И. Кукушкина, Н.Н. 
Малофеев, А.А. Наумов, Н.Д. Шматко и др. Авторы определяют инклюзию как 
глубокое погружение ребенка в адаптированную образовательную среду и 
оказание ему поддерживающих услуг. Отечественные ученые и практики видят 
в инклюзивном образовании прогрессивный способ обучения. Следовательно, 
образовательная инклюзия предполагает не только возможное условие полной 
социализации ребенка с особыми образовательными потребностями, но и право 
получения образования в равных условиях и вместе со своими сверстниками. 

Проблема совместного обучения обычных и нетипичных детей 
чрезвычайно сложна и многогранна. Её рассматривали отечественные педагоги 
и психологи ещё в начале 20-го века (П.П. Блонский, Л.С. Выготский, В.П. 
Кащенко, П.О. Эфрусси и др.). На необходимость включения детей с 
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отклонениями в развитии в среду обычных детей указывал Л.С. Выготский: 
«Чрезвычайно важно с психологической точки зрения не замыкать аномальных 
детей в особые группы, но возможно шире практиковать их общение с 
остальными детьми»; и далее «глубоко антипедагогично правило, сообразно 
которому мы, в целях удобства, подбираем однородные коллективы умственно 
отсталых детей. Делая это, мы идем не только против естественной тенденции в 
развитии этих детей, но, что гораздо более важно, мы лишаем умственно 
отсталого ребенка коллективного сотрудничества и общения с другими, 
стоящими выше него, детьми, усугубляем, а не облегчаем ближайшую причину, 
обусловливающую недоразвитие его высших функций» [1]. Данные слова Л.С. 
Выготского несомненно относятся ко всем детям с нарушениями развития. 

Исследуя эволюцию отношения общества и государства к лицам с 
отклонениями в развитии, Н.Н. Малофеев выделяет пять периодов, через 
которое прошло общество, от ненависти и агрессии до терпимости, партнерства 
и интеграции лиц с отклонениями в развитии. В Западной Европе и США 
ведущей тенденцией текущего пятого периода эволюции отношений является 
интеграция и инклюзия людей с различными отклонениями в развитии в 
общество. Россия, по мнению ученого, позже других стран перешла на пятый 
этап, однако инклюзия в нашей стране также развивается интенсивными 
темпами [4]. 

Исследователи отмечают, что на сегодняшний день среди стран с наиболее 
совершенными законодательствами, касающимися получения образования 
детьми с особыми образовательными потребностями можно выделить Канаду, 
Кипр, Данию, Исландию, Индию, Мальту, Нидерланды, Норвегию, ЮАР, 
Испанию,  Швецию, Уганду, США и Великобританию. Для стран Европы в 
настоящее время характерно отсутствие отдельных законодательных актов о 
специальном образовании. Существующая система обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья нацелена на «включение» 
обучающихся с особыми образовательными нуждами, насколько это возможно, 
в обычную образовательную среду. 

Анализ современного состояния практики оказания психолого-
педагогической и коррекционной помощи в России показывает, что в регионах 
РФ разработаны и внедряются региональные модели помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом экономических, социальных, 
культурных, экологических и других особенностей регионов. 

В различных регионах России есть опыт создания Ресурсных центров по 
комплексному сопровождению инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Ресурсный центр предоставляет 
реабилитационное пространство, услуги психолога, логопеда, воспитателя, 
дефектолога, медсестры для коррекционной работы с детьми с ОВЗ.  

Пребывание ребенка в ресурсном центре, на наш взгляд, не позволяет в 
полной мере адаптироваться в обществе. Необходимо подключение всего 
социального окружения ребёнка к процессу адаптации. Поэтому организация 
комплексного сопровождения социокультурной интеграции обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной организации 
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нам представляется более оптимальной и востребованной. Необходима 
многоуровневая региональная модель социокультурной интеграции, 
включающая мультидисциплинарную команду специалистов, 
межведомственные связи, волонтёрское движение, родительские организации, 
разнообразные проекты и т.п., позволяющие реализовать в полной мере 
социокультурную интеграцию детей с ограниченными возможностями. 

 
7.2. Научность и новизна программы инновационной деятельности  
Комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное 

сопровождение инклюзивного образования ставит своей целью интегрировать 
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в общество. Реализация 
комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется всеми специалистами образовательной организации. К 
сожалению, сегодня в России ощущается дефицит в квалифицированных 
кадрах, готовых работать с такими детьми, не создана система их 
профессиональной подготовки с учетом изменившихся требований. В рамках 
проекта будут отработаны механизмы взаимодействия с Белгородским 
институтом развития образования с целью подготовки кадров для реализации 
инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ. 

Эффективность процесса социокультурной интеграции лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в рамках проекта будет достигнута и 
за счет включения в образовательный процесс учреждений дополнительного 
образования; центров психолого-медико-социального сопровождения, центров 
детского творчества; семей, воспитывающих детей с ОВЗ и их одноклассников; 
создания воспитывающего, развивающего, социализирующего пространства в 
самих общеобразовательных организациях. Данный проект будет 
способствовать разработке и внедрению региональной модели комплексного 
сопровождения социокультурной интеграции обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях оптимального функционирования 
комплексного, многоуровневого психолого-педагогического пространства 
региона. 

В результате проектной деятельности будут достигнуты следующие 
результаты: 

- формирование навыков эффективной коммуникации у детей с ОВЗ со 
сверстниками нормативного варианта развития; 

- увеличение численности родителей, ориентированных на сотрудничество 
в вопросах комплексной интеграции обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования; 

- увеличение числа педагогов, использующих в педагогической практике 
передовые методики и технологии комплексной интеграции обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 
образования; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 
работников в сфере работы с обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях инклюзивного образования; 
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- формирование банка методических материалов для использования в 
диагностической, коррекционно-развивающей и учебной деятельности 
педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-
дефектологов, учителей и педагогов-организаторов системы образования в 
сфере работы с обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного образования. 

 
7.3. Анализ кадровых и материальных условий инклюзивной 

образовательной среды 
Проект подразумевает комплексный подход к решению проблемы 

социокультурной интеграции обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях инклюзивного образования, поэтому в нём будут 
задействованы специалисты различных служб образовательной организации. 
Региональная модель предусматривает взаимодействие между различными 
организациями с использованием опыта и кадрового потенциала каждого 
участника проекта. Отсюда данный проект предусматривает объединение 
усилий нескольких образовательных организаций с разделением полномочий и 
решаемых задач 

1. МБОУ СОШ № 7 г. Белгорода. Школа расположена на северной окраине 
города в районе, где среди жилищного фонда преобладают общежития и 
частный сектор. В среде обучающихся есть такие, которым решением ТПМПК 
рекомендовано обучение по адаптированным образовательным программам, 
разработанным с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся, и дети-инвалиды с сохранным 
интеллектом, обучающиеся по общеобразовательным программам. Среди 
обучающихся школы есть дети слабослышащие,  6 детей-инвалидов, в 1 класс 
школы поступила девочка с серьёзными нарушениями зрения.  
Целенаправленная деятельность педагогического коллектива школы в 
воспитательном, образовательном и исследовательском направлениях сможет 
обусловить повышение качественного уровня образовательной среды детей из 
семей с разным социальным уровнем. В школе 4-й год работает класс для детей 
с ОВЗ (4г), реализуется программа «Школа России».  

Кадровые ресурсы инклюзивного образования – педагогический штат  
укомплектован на 100% (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 
педагог) 

Материальные ресурсы - расположена школа в типовом трехэтажном  
здании. Площадь и объем учебных помещений соответствуют санитарно-
гигиеническим нормам. Школьная инфраструктура включает: 31 учебный 
кабинет, столовую, спортивный зал, мастерские, библиотека, читальный зал, 
кабинет логопеда, кабинет психолога, где специалисты работают с детьми на 
аппаратах логоБОС и психоБОС; в школе работает сенсорная комната. 
Пришкольная рекреационная зона и школьный стадион с  баскетбольной  и 
волейбольной   площадками, гимнастическим городком;  площадками   для 
изучения ПДД. В помещении школы реализует деятельность МБЦДО 
«Ровесник», где проходят занятия в тренажёрном зале, работает бассейн,   
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2. МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа № 2». Школа 
находится на юго-западе Белгородской области, в районном центре. 
Организация  действует с  первого сентября 1997 года.  

Организацией работы с детьми с особыми образовательными 
потребностями образовательная организация занимается с 2005 года. МБОУ 
«Борисовская СОШ №2» - это общеобразовательная школа, в которой 
обучается 440 детей. Среди них есть  обучающиеся, которым решением 
областной ЦПМПК рекомендовано обучение по адаптированным 
образовательным программам, разработанным с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, и 
дети-инвалиды с сохранным интеллектом, обучающиеся по 
общеобразовательным программам. В настоящее время реализуется 4 варианта 
адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ – для 
обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, с 
расстройством аутистического спектра, с задержкой психического развития, с 
умственной отсталостью. 

Кадровые ресурсы инклюзивного образования - педагогический штат 
укомплектован на 100% специалистами, имеющими высшее образование; 77 % 
педагогических работников имеют высшую и первую квалификационные 
категории. В соответствии со штатным расписанием в учреждении работают 
учитель-логопед, педагог-психолог, социальный  педагог, тьютор,  инструктор 
физической культуры; медицинская сестра,  осуществляющая  свою 
деятельность на основании договора о сотрудничестве с  ОГБУЗ «Борисовская 
ЦРБ». 

Материальные ресурсы - организация расположена в типовом трехэтажном  
здании, общей площадью  8227,4 кв.м. Площадь и объем учебных помещений 
соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Школьная инфраструктура 
включает: 38 учебных кабинетов, 3 лаборатории, столовую на 220 мест, 
актовый зал на 250 мест, музей, зал хореографии и  шейпинг-класс, спортивный 
и тренажерный залы, зал тяжелой атлетики и  борцовский зал, учебно-
производственные мастерские (швейная, столярная и слесарная), методический 
кабинет, библиотеку, теплицу, стрелковый тир и плавательный бассейн,  
кабинеты психологический и  логопедический, стоматологической, 
процедурный кабинеты,  кабинет врача, оснащенный медицинским 
диагностическим комплексом (КМД) «Здоровый ребенок», кабинет 
ароматерапии, который работает в  лечебно-оздоровительном и психолого-
терапевтическом направлениях. Пришкольная рекреационная зона и школьный 
стадион с  баскетбольной  и волейбольной   площадками, гимнастическим 
городком;  площадками   для изучения ПДД,  многофункциональный  
хоккейный корт. 

На базе организации создан детский оздоровительный центр «Спарта», 
который включает в свой состав: медицинский блок, социально-
психологическую службу, логопедическую службу, спортивно-
оздоровительную службу. 

3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча». Организацией 
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работы с детьми с особыми образовательными потребностями образовательная 
организация занимается с 2003 года. МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа г. Бирюча» - это общеобразовательная школа, в которой обучаются  841 
обучающихся. Среди них есть  обучающиеся, которым решением областной 
ТПМПК рекомендовано обучение по адаптированным образовательным 
программам, разработанным с учетом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей обучающихся, и дети-инвалиды с 
сохранным интеллектом, обучающиеся по общеобразовательным программам. 
В настоящее время реализуется 3 варианта адаптированных образовательных 
программ для детей с ОВЗ – для обучающихся с расстройством аутистического 
спектра, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча» созданы 
условия для реализации инклюзивного образования: 

Кадровые ресурсы. Педагогический штат укомплектован согласно 
штатному расписании. Количество педагогических работников – 70, из них 
высшее образование имеют 62 человека (88,6%), среднее специальное 
(педагогическое) 8 человек (11,4%). 53 (75,7%) педагога имеют высшую и 
первую квалификационные категории. 14 учителей прошли курсы повышения 
квалификации по дополнительным профессиональным программам по 
вопросам   психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями. 

В соответствии со штатным расписанием в учреждении работают учитель-
логопед, педагог-психолог, социальный  педагог, тьютор,  инструктор 
физической культуры; медицинская сестра,  осуществляющая  свою 
деятельность на основании договора о сотрудничестве с  ОГБУЗ 
«Красногвардейская ЦРБ». 

Материальные ресурсы. Школа расположена в типовом трехэтажном  
здании. Здание школы введено в эксплуатацию в 1978 году. Общая площадь - 
10174 м2 . Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. 
Школьная инфраструктура включает: 45 учебных кабинетов, 3 лаборатории, 
столовую на 120 мест, актовый зал, музей, спортивный зал, учебно-
производственные мастерские (швейная, столярная), методический кабинет, 
библиотеку, стрелковый тир,  кабинеты психологический и  логопедический, 
медицинский кабинет. Учебные кабинеты оснащены наглядным материалом и 
мультимедийной аппаратурой (доска, проектор, компьютер c выходом в 
Internet, средства для хранения и переноса информации (USB накопители, 
принтер, сканер), некоторые - телевизором. 

4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» имени 
А.М.Мамонова.    Школа находится в юго-западной части города Старый Оскол 
в микрорайоне Приборостроитель. Организация  действует с  первого сентября 
1977 года.  

   Организацией работы с детьми с особыми образовательными 
потребностями образовательная организация занимается с 1 сентября 2011 в в 
рамках реализации  государственной  целевой программы «Доступная среда», а 
с ноября 2011 года по 2014 год в режиме региональной инновационной 

МОНОГРАФИЯ 85 



 Наука и инновации в современном мире: образование, воспитание, физическое воспитание и спорт      Книга 2 

площадки по теме «Инклюзивное образование».   
МБОУ «СОШ №14» имени А.М.Мамонова - это общеобразовательная 

школа, в которой обучается 768 детей. Среди них есть  обучающиеся, которым 
решением городской ПМПК рекомендовано обучение по адаптированным 
образовательным программам, разработанным с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся,  и 
дети-инвалиды с сохранным интеллектом, обучающиеся по 
общеобразовательным программам. В настоящее время реализуется 2 варианта 
адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ – для 
обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата и  с 
задержкой психического развития. 

Кадровые ресурсы инклюзивного образования - педагогический штат 
укомплектован на 100% специалистами, имеющими высшее образование; 84 % 
педагогических работников имеют высшую и первую квалификационные 
категории.  

В соответствии со штатным расписанием в учреждении работают учитель-
логопед, педагог-психолог, 2 социальных  педагога, 2 тьютора,  инструктор 
физической культуры; фельдшер,  осуществляющая  свою деятельность на 
основании договора о сотрудничестве с  «Детская поликлиника» МБУЗ 
«Городская больница №1». 

Материальные ресурсы - организация расположена в типовом трехэтажном  
здании, общей площадью 6675 кв.м. Площадь и объем учебных помещений 
соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Школьная инфраструктура 
включает: 34 учебных кабинета, 3 лаборатории, столовую на 240 мест, актовый 
зал на 250 мест, музей, зал хореографии, два спортивных зала один из которых   
со специальным реабилитационным оборудованием, сенсорная комната,  
учебно-производственные мастерские (швейная, столярная и слесарная), 
методический кабинет, библиотеку,   стрелковый тир    кабинеты 
психологический и  логопедический, стоматологической, процедурный 
кабинеты,  кабинет врача, специально-оборудованный микроавтобус «Газель», 
на котором ежедневно осуществляется подвоз детей с ОВЗ и инвалидностью в 
школу,  портативное устройство для чтения плоскопечатных текстов, 
аудиокласс «Сонет-01-1», слуховой тренажер «Соло-01В», набор 
реабилитационного оборудования. 

Пришкольная рекреационная зона и школьный стадион с  баскетбольной  и 
волейбольной   площадками, гимнастическим городком;  площадками   для 
изучения ПДД. С 1 сентября 2013 года МБОУ «СОШ №14» имени 
А.М.Мамонова сотрудничает с ОГАПОУ Старооскольский  педагогический 
колледж в рамках  дуального обучения. Студенты  2 и 3 курса отделения 
«Адаптивная физическая культура» стажируются  на базе  образовательного 
учреждения,  проходят педагогическую практику. 

5. МБОУ «Основная  общеобразовательная школа № 17». Школа действует 
с  первого сентября 1979 года.  

В МБОУ «ООШ №17»  обучается 470 детей. В школе реализуются  АООП 
обучающихся с задержкой психического развития. Кадровые ресурсы 
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инклюзивного образования - педагогический штат укомплектован на 100% 
специалистами, имеющими высшее образование; 70% педагогических 
работников имеют высшую и первую квалификационные категории. В 2016 
году 2 педагога прошли курсы повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе:  «Содержание и организация образовательной 
деятельности в общеобразовательной организации в условиях введения ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями». 

В соответствии со штатным расписанием в учреждении работают учитель-
логопед, педагог-психолог, социальный  педагог, тьютор,   фельдшер,  
осуществляющая  свою деятельность на основании договора о сотрудничестве с  
ОГБУЗ «Городская детская поликлиника №3 города Старого Оскола». 

Материальные ресурсы - организация расположена в типовом трехэтажном  
здании, общей площадью  5473,92 кв.м. Площадь и объем учебных помещений 
соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Школьная инфраструктура 
включает: 32 учебных кабинета,  столовую на 200 мест, актовый зал на 250 
мест, музей, 2 спортивных зала,  учебно-производственные мастерские 
(швейная, столярная и слесарная), методический кабинет, библиотеку с 
читальным залом,  кабинеты социального педагога, психолога и логопеда,  
стоматологический и процедурный кабинеты,  кабинет врача. Пришкольная 
рекреационная зона и школьный стадион с  баскетбольной  и волейбольной   
площадками, гимнастическим городком;  площадками   для изучения ПДД. 

6. МБОУ «Кривошеевская СОШ» Прохоровского района Белгородской 
области. 

Школу построено в 1974 году (в 1972г. здание школы сдано в 
эксплуатацию). Школа находится на окраине районного центра. В школе 
обучаются дети из села Кривошеевка, а также из близлежащих сёл (Кондровка, 
Масловка, Кривые Балки, Широкое). Детям из других  организован ежедневный 
подвоз.  

В МБОУ «Кривошеевская СОШ» обучаются  55 обучающихся. Среди них 
есть  обучающиеся, которым решением областной ЦПМПК рекомендовано 
обучение по адаптированным образовательным программам, разработанным с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей обучающихся. В настоящее время реализуется 3 варианта 
адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ – для 
обучающихся с расстройством аутистического спектра, с умственной 
отсталостью (вариант 1)и с умственной отсталостью (вариант 2).  

Кадровые ресурсы инклюзивного образования - педагогический штат 
укомплектован на 100% специалистами, имеющими высшее образование; 75% 
педагогических работников имеют высшую и первую квалификационные 
категории. У педагогов имеется многолетний опыт работы с детьми с ОВЗ. В 
2016 году 5 педагогов прошли курсы повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным программам по вопросу психолого-
педагогической компетенции педагога в сопровождении детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ. 
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Материальные ресурсы. Школа расположена в типовом двухэтажном  
здании. Здание школы введено в эксплуатацию в 1972 году. Общая площадь – 
1047,6 м2 . Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. 
Школьная инфраструктура включает: 10 учебных кабинетов, 1 лабораторию, 
столовую на 54 места, библиотеку, музейный уголок, спортивный зал, 
методический кабинет, сенсорную комнату. Учебные кабинеты оснащены 
наглядным материалом и мультимедийной аппаратурой (доска, проектор, 
компьютер c выходом в Internet, средства для хранения и переноса информации 
(USB накопители, принтер, сканер). 

Пришкольная рекреационная зона и школьный стадион с  баскетбольной  и 
волейбольной   площадками. 

 
Выводы 
Проблеме социокультурной интеграции обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде современной 
общеобразовательной школы чрезвычайно актуальна, особенно в свете 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Полноценная и полномасштабная интеграция детей с 
ОВЗ в широкий социум возможна при взаимодействии различных организаций 
и социальных партнёров общеобразовательных организаций. Результатом 
деятельности региональной инновационной площадки в Белгородском регионе 
по созданию инклюзивной образовательной среды выступает социокультурная 
интеграция обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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ГЛАВА 8. ЭЛЕМЕНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА 
АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА 

БАЗОВОМ УРОВНЕ В ВУЗЕ 
 
Введение 
Одним из приоритетных направлений «Концепции модернизации 

российского образования» является дистанционное обучение. Система 
дистанционного обучения стремительно развивается и на сегодняшний день 
занимает значительную долю во многих вузах России. Дистанционное 
обучение и его элементы, не смотря на критику со стороны, имеет ряд 
неоспоримых преимуществ, например, 

1. Организация дистанционного обучения позволяет привлечь достаточно 
большую аудиторию слушателей и при этом не имеет географических 
ограничений. 

2. Слушатели дистанционных курсов могут не тратить средства на проезд 
до вуза и на проживание во время сессии, а элементы дистанционного обучения 
на очном отделении помогают держать студентов в курсе обучения всё время, 
даже при вынужденных пропусках занятий. 

3. Системы организации дистанционного обучения предполагают 
свободный круглосуточный доступ к информационным ресурсам, и, таким 
образом, есть возможность организовать процесс обучения в свободном 
графике.  

4. Интернет сервисы могут быть использованы как все сразу, так и 
частично не только для организации дистанционного обучения, но и при очных 
аудиторных занятиях. 

Перечень преимуществ не ограничивается только тремя пунктами. 
Изучение гуманитарных дисциплин с применением дистанционных технологий 
имеет неоспоримое преимущество перед такими дисциплинами, как химия или 
физика и т.п. Также, существуют и недостатки, но они преодолеваются путём 
совершенствования технологий и методик преподавания.  

Некоторые элементы технологий дистанционного обучения могут быть 
использованы на аудиторных занятиях. Они могут облегчить некоторые этапы 
аудиторной работы со студентами, разнообразить занятие и повысить к нему 
интерес, решить некоторые проблемы, например, такие как, нехватка времени 
на проверку выполнения контрольных мероприятий, отработку произношения 
(звуковые словари), изучения межкультурных коммуникаций (фото– и 
видеоматериалы, интерактивные карты и т.д.) 

Системы профессионального дистанционного обучения стоят очень 
дорого. Соответственно, не каждая кафедра, или даже вуз может позволить себе 
их приобретение. Но для организации аудиторных занятий достаточно 
использование многих бесплатных интернет сервисов и программ. 

 
8.1. Использование Youtube.com для хранения и демонстрации видео 
Youtube.com – сервис для хранения и представления видео. Для 

организации занятий может быть полезен для представления теоретической 
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информации по курсу, видео сопровождения и иллюстраций.  
• Записываем видео с объяснением теоретического материала. Видео 

может быть, как непосредственного самого преподавателя, так и с закадровым 
голосовым сопровождением. Преимущества такого способа изложения 
теоретического материала очевидны: 

o Youtube.com предлагает как открытые, так и закрытые ресурсы. 
Закрытыми ресурсами распоряжается непосредственно сам преподаватель и 
они не находятся в свободном доступе.  

o С помощью данного сервиса можно организовать круглосуточный 
доступ к информационным ресурсам. Просмотр такой информации 
неограничен. Соответственно, упущенную по невнимательности информацию 
(не расслышал, отвлёкся, задумался и т.д.), можно восстановить при повторном 
просмотре. Традиционное чтение лекций таким качеством не обладает. 

o Ссылки на информационные ресурсы youtube.com легко распространить 
через электронную почту, социальные сети, sms и т.д. Эта возможность 
особенно полезна, если студент пропускает занятия по тем или иным причинам. 
Таки м образом, есть возможность «держать в курсе» происходящих на 
занятиях событий всех студентов. 

o Есть возможность предварительного ознакомления с изучаемым 
материалом, а затем, детально его проработатьна занятиях. Тем самым 
экономится аудиторное время.  

• Уже имеющийся видеоматериал younube.com можно использовать для 
изучения страноведения и межкультурных коммуникаций, применить его для 
создания многочисленных и интересных заданий и дискуссий. Например, тема 
занятия «Традиции и обычаи празднования Рождества».Кроме традиционных 
фильмов youyube.com содержит многочисленные видео блоги. Они короткие (4-
5 минут), что вполне достаточно для использования на аудиторных занятиях; 
озвучены носителями языка, зачастую со специфическими разговорными 
фразами и диалектами, что может быть полезно в разговорной практике и т.д. 
Таким образом, можно выбрать несколько видео и организовать дискуссию. 

o В качестве примера возьмём два видео блога. Один представляет рассказ 
о традициях празднования рождества в Великобритании (рисунок 1), а другой в 
африканской стране Гана (рисунок 2). 

 

  
Рисунок 1. Блог о традициях 

Рождества в Великобритании 
Рисунок 2. Блог о традициях 

Рождества в Гане 

МОНОГРАФИЯ 90 



 Наука и инновации в современном мире: образование, воспитание, физическое воспитание и спорт      Книга 2 

o После просмотра этих видеороликов есть возможность организовать 
дискуссию, сравнить обычаи и традиции, проработать вокабулярий, написать 
изложение и т.д. 

Таким образом, использование сервиса youtube.com позволяет 
существенно увеличить время на аудиторных занятиях для более детального 
представления и усвоения изучаемого материала, сопровождать излагаемую 
информацию видеоматериалом, что делает процесс обучения более 
разнообразным и интересным. Кроме того, с технической стороны, нет 
необходимости в размещении видеофайлов на дисках и флэш накопителях, что 
экономит технические и экономические ресурсы. 

 
8.2. Информационные и тематические сайты 
Информационные и тематические сайты – это большая база 

разнообразной информации, которая может быть использована в качестве 
изучения страноведческих аспектов, межкультурных коммуникаций, или 
просто как иллюстрация изучаемого материала. Информационные сайты имеют 
следующие полезные свойства: 

• Аутентичный материал, содержащий термины и названия тех или иных 
реалий. Для этого необходимо использовать сайты, созданные носителями 
языка. Например, сайты национальных парков и музеев США или 
Великобритании:www.yellowstonenationalpark.com,www.christmasinlondon.net, 
www.britishmuseum.orgи др. (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Информационный сайт национального парка Yellowstone, США 

 
• Постоянно обновляемая информация. Нет необходимости следить за 

изменениями в грамматике и лексике изучаемого языка. Новые грамматические 
явления и термины появляются на данных сайтах регулярно, что полезно как 
для студентов, так и для преподавателей. 

• Доступ к таким сайтам – круглосуточный.Таким образом, есть 
возможность посмотреть и изучить предлагаемый материал повторно, или 
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необходимое количество раз; разработать большое разнообразие 
тренировочных упражнений по грамматике, лексике и терминологии; держать в 
информационном потоке студентов, которые пропустили занятие по той, или 
иной причине. 

Использование информационных сайтов совместно с описанным выше 
сервисом youtube.com может полностью, или частично заменить необходимый 
раздаточный материал, который легко можно распространить и сохранить для 
последующих занятий. 

Особой популярностью у студентов пользуется информационный сайт 
EnglishCentral.com, который объединил в себе видеоуроки для любого уровня 
подготовки (Beginner, Intermediate, Advanced).  

 

 
Рисунок 4. Видеоролики с упражнениями 

 
Рисунок 5. Видеокурсы с упражнениями 
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Работа с видео состоит из 3-х частей: 
• просмотр WATCH ролика с субтитрами или без них (преимущество в 

том, что нажав на любое незнакомое слово, можно тут же получить его 
определение); 

• заучивание LEARN новой лексики; 
• проговоривание SPEAK и одновременно запись своего голоса для 

сравнения произношения с оригиналом. 
Также можно протестировать владение лексикой QUIZ VOCABULARY. 
Также для студентов, которые хотят выучить второй иностранный язык, 

является привлекательным  языковой сайт hosgeldi.com. Данный сайт нельзя 
рассматривать как универсальное средство в языковой подготовке, но в 
качестве дополнительной помощи в изучении языка это вполне допустимо. 
Упражнения подобраны таким образом, что можно одновременно работать как 
над фонетикой, так и над грамматикой и лексикой изучаемого языка. Следует 
также выделить тот момент, что все упражнения и примеры имеют голосовое 
сопровождение, что очень важно в формировании произносительных навыков, 
присущих тому или иному языку. 

 
8.3. Сетевой диск – средство интерактивного обучения 
Сетевой диск – этот сервис постепенно вытесняет привычные нам 

файловые хранилища, такие как «флешки» и «жесткие диски». Кроме обычного 
хранения информации, сетевые диски с успехом можно использовать для 
организации  аудиторных занятий. Например, 

• Этот Интернет сервис даёт возможность папки, как и на обычных 
носителях информации. Эти папки, как и файлы в них можно сделать 
публичными (доступными для всех пользователей) и приватными (доступными 
для определённого круга пользователей), соответственно дать на них 
определённые ссылки. 

• Через общие папки на сетевом диске можно раздавать задания, как 
общие (через публичные папки), так и по вариантам (через приватные папки), 
организовать хранение информационных ресурсов (видео и аудиофайлы, 
презентации, инструкции, методические указания и т.д.). 

• Организация обратной связи, когда студенты могут выложить в 
сетевые папки выполненные работы. При этом, чтобы работы не были 
скопированы или списаны, это необходимо делать только через приватные 
папки, когда одна папка доступна только одному студенту. Такую возможность 
сетевые диски предоставляют.Для изучения иностранного языка важна не 
только устная речь, но и письмо. Поэтому студенту необходимо выполнять 
работы письменно, а современные технологии, такие как сканер или 
фотоаппарат (даже встроенные в мобильный телефон), за несколько мгновений 
сформируют файл для дистанционной проверки преподавателем (рисунок 6). 

• Сетевые диски можно использовать и для устных ответов. Так, 
например, чтение небольшого текста можно записать на видео и представить на 
проверку через сетевой диск. Подобную работу можно зачесть, либо собрать 
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типичные ошибки и детально разобрать их в группе, не тратя время на само 
чтение. 

 

 
Рисунок 6. Пример письменной работы для загрузки в сетевую папку. 

 
Комбинируя работу сетевого диска с аудиторными занятиями можно 

экономить достаточно большой объём времени на аудиторных занятиях. 
Невозможно качественно проверить устные и письменные работы всех 
студентов в группе только лишь за отведённые учебным планом аудиторные 
занятия, а разобрать типичные ошибки, потренировать трудные моменты 
текста, уделить внимание трудностям грамматики вполне реально, если устные 
ответы студентов и письменные работы предварительно будут загружены на 
сетевой диск и проверены преподавателем до аудиторных занятий.  

Сервисы многих популярных сетевых дисков предлагают приложения, 
которые устанавливаются на популярные компьютерные платформы, планшеты 
и смартфоны. Таким образом, информация на низ становится доступна 
практически везде, где есть возможность подключения к Интернету. Поэтому 
есть возможность доступа к учебному материалу по пути в университет, во 
время вынужденного ожидания (очередь, дорожная пробка и т.д.). 

 
8.4. Использование интерактивной интернет-доски 
Интернет классная доска – это довольно новый интернет сервис, 

который обладает многими полезными свойствами (рисунок 7). А именно, 
• Создавать аккаунты, в которых сохраняется написанная на доске 

информация для дальнейшего использования. Аккаунты можно создавать как 
для отдельного пользователя, так и для группы, курса и т.д. 

• Ссылки на определённый аккаунт можно распространить по 
электронной почте, социальные сети и др. 

• Пользователи могут подключаться к одному аккаунту и получить 
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доступ к изображению на доске. Соответственно, пользователи могут быть в 
разных местах – дистанционно. Каждый пользователь может сохранять 
изображение в любое время в течении занятия. Например, не успевает списать 
что-либо, не понял материал во время объяснения и хочет разобраться позже и 
т.д. 

• Каждый пользователь может писать и рисовать на интернет доске, и эта 
информация станет доступной всем подключённым к данному аккаунту. 
Изображение на доске появляется в реальном времени. Таким образом 
объясняется учебный материал, либо проверяется домашнее задание и т.д. 

• Интернет доска позволяет писать различными цветами и оттенками, 
можно подчеркнуть, обвести, выделить важные моменты в ходе объяснения 
учебного материала. 

• Для каждого вида занятия сервис позволяет заранее создать шаблоны, 
т.е. написать (нарисовать) учебный материал, и не тратить время на занятиях. 

• Если использовать медиа проектор, интернет доска превращается в 
интерактивную классную доску для работы в аудитории, но при этом, выходить 
к ней не обязательно, можно просто воспользоваться планшетом сидя за 
партой. Преподаватель может объяснять учебный материал и писать на доске 
из любой точки аудитории. 

• Для пользования интернет доской не нужно устанавливать отдельного 
программного обеспечения. Вся работа проводится в обычных интернет 
браузерах, соответственно, любая компьютерная платформа (Android, Windows 
и т.д.) подойдёт для этой цели. 

 

 
Рисунок 7. Пример интернет доски. 

 
Интернет классная доска имеет широкие возможности использования не 

только при дистанционном обучении, но и на аудиторных занятиях, т.к. может 

МОНОГРАФИЯ 95 



 Наука и инновации в современном мире: образование, воспитание, физическое воспитание и спорт      Книга 2 

превратить любой недорогой медиа проектор в интерактивную доску. 
Соответственно, это очень выгодно с экономической точки зрения. В 
небольших аудиториях достаточно экрана монитора, или телевизора. 

Работа с интернет доской разнообразит занятие, делает его интересным и 
увлекательным, экономит время преподавателя и студента, позволяет более 
глубоко и детально усваивать учебный материал. 

 
8.5. On-line звуковые словари для отработки произношения 
On-line звуковые словари – это самый необходимый интернет сервис для 

изучения иностранного языка. Кроме транскрипции и перевода, интернет 
словари озвучивают слова, есть такие, которые предлагают различные 
варианты произношения, такие как английский и американский варианты.   

On-line словари можно задействовать в различных видах деятельности как 
на занятиях, так и при организации самостоятельной работы. 

• Отработка произношения отдельных слов. Выполняется как под 
контролем преподавателя, так и самостоятельно. 

• Подготовка устного ответа (чтение, пересказ).  
• Составление вокабулярия. 
• Исследование словарных статей при работе с лексикой. 
• Работа с транскрипцией и различными диалектами.  
• Ссылки на словарные статьи можно распространять через электронную 

почту и социальные сети, а также оформлять гипертексты. 
 
Выводы 
Интернет сервисы успешно могут быть использованы как при организации 

дистанционного обучения, так и на аудиторных занятиях. С их помощью 
преподаватель и студенты могут создавать большие базы данных и 
использовать их в последующих занятиях, экономя время и средства. С их 
использованием, занятия становятся более увлекательными и интересными. 
Они позволяют повторить учебный материал, вернуться на любой этап 
прохождения курса, чтобы повторить или вспомнить упущенные моменты. 
Также с помощью подобных новшеств высвобождается значительная часть 
аудиторного времени, которое можно использовать для более детального или 
дополнительного изучения отдельных тем курса. 
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ГЛАВА 9. ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ ПРОФИЛЯ 
ПОДГОТОВКИ "БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ"  

 
Введение 
Современное образование требует решения различных задач и проблем 

современности, в первую очередь, проблем социализации и адаптации 
учащихся. Какими будут наши выпускники, зависит от всей системы 
организации образовательного процесса. Сейчас уже определен конечный 
результат обучения - формирование ключевых компетентностей. 

Ключевые компетентности включают различные умственные процессы и 
интеллектуальные умения. Необходимость подготовки выпускника способного 
решать быстро и качественно сложные задачи, творчески рассматривая 
проблему, поставила перед образованием задачу формирования 
исследовательской компетентности и поиск эффективных способов 
организации исследовательской деятельности студента вуза. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью поисков 
оптимальных путей развития исследовательской деятельности преподавателя 
вуза в развивающемся едином информационном пространстве, обладающим 
новыми возможностями для повышения качества исследовательской 
деятельности, новыми видами научных коммуникаций и доступы к научной 
информации. 

 
9.1. Специфика исследовательской деятельности будущих учителей 

ОБЖ 
Формирование готовности к научно-исследовательской деятельности мы 

видим через реализацию следующих направлений: 
Первое направление (через лекционные занятия). 
Цель: формирование представлений и практических предпосылок научно-

исследовательской деятельности. 
Задачи: формирование представлений о процессах теоретического 

мышления, знакомство с логикой научного познания, определение этапов 
научного исследования. 

Второе направление (через практические занятия). 
Цель: применение теоретических знаний, накопление реального опыта 

научно-исследовательской деятельности. 
Задачи: формирование умений анализировать, выявлять противоречия, 

видеть проблему, выстраивать логику рассуждений, выдвигать гипотезы, 
обосновывать результаты исследования, делать выводы, проводить самоанализ; 
осуществлять самооценку. 

Третье направление (через лабораторные работы). 
Цель: развитие индивидуальных навыков научно-исследовательской 

деятельности. 
Задачи: формирование представлений о целостном научном исследовании, 

формирование умения осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
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рамках собственных микроисследований. 
В рамках обозначенных направлений раскрываются возможности разных 

форм организации учебной деятельности студентов в плане формирования 
компонентов готовности студентов к научно-исследовательской деятельности 
посредством преподавания разных дисциплин.  

Современные требования к специалистам обуславливают особую важность 
воспитания у студентов стойкого познавательного интереса, развития 
аналитического и творческого мышления, являющихся неотъемлемыми 
характеристиками гармонично и всесторонне развитой личности. От 
выпускников высшей школы требуется, чтобы они не только 
квалифицированно разбирались в специальных и научных областях знаний, но 
и умели формировать и защищать свои идеи и предложения. Для этого, прежде 
всего, необходимо уметь самостоятельно анализировать и обобщать научные 
факты, явления и информацию.  

Цель научно-исследовательской и учебно-исследовательской работы 
студентов естественно-научного факультета состоит в развитии творческих 
способностей будущих специалистов и повышении уровня их 
профессиональной подготовки на основе индивидуального подхода и усиления 
самостоятельной творческой деятельности, применения активных форм и 
методов обучения.  

Основными задачами научно-исследовательской работы со студентами 
являются:  

- формирование у студентов интереса к научному творчеству, обучение 
методике и способам самостоятельного решения научно-исследовательских 
задач и навыкам работы в научных коллективах;  

- развитие у студентов творческого мышления и самостоятельности, 
углубление и закрепление полученных при обучении теоретических и 
практических знаний;  

- выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, использование 
их творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных задач 
педагогической науки и проблем безопасности; 

- подготовка из числа наиболее способных и успевающих студентов 
резерва научно-педагогических и научных кадров университета.  

Формы и методы привлечения студентов к научному творчеству условно 
подразделяются на НИР, включенную в учебный процесс, а также НИР, 
выполняемую студентами во внеучебное время. Учебно-исследовательская 
работа (УИРС) выполняется в отведенное расписанием занятий учебное время 
по специальному заданию в обязательном порядке каждым студентом. 
Основной задачей УИРС является обучение студентов навыкам 
самостоятельной теоретической и экспериментальной работы, ознакомление с 
реальными условиями труда в лаборатории, в научном коллективе. 

К таким занятиям относятся: 
1) лекции по дисциплине «Основы исследовательской деятельности в 

области естественнонаучного образования»; 
2) практические и лабораторные занятия с элементами научных 
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исследований по дисциплинам (теория и методика обучения ОБЖ, опасные 
ситуации различного происхождения и др.); 

3) выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ с 
элементами научных исследований, наличия внедрения в виде разработанных 
методик; публикаций статей, тезисов докладов, изготовленных наглядных 
материалов. 

Основной формой научной работы студентов, выполняемой во внеучебное 
время, является участие студентов в научных исследованиях, проводимых 
преподавателями кафедр по госбюджету и хоздоговорной тематике. 

Большое значение придается проведению предметных олимпиад и 
конкурсов. Их цель: проверить уровень знаний и способности решать 
нестандартные задачи профессиональной направленности. Конкурсы на 
лучшую научную работу проводятся в разнообразных формах выражения 
научного результата: реферат, научная статья, плакаты, компьютерные 
презентации, творческие работы. Конкурсные работы, занявшие призовые 
места рекомендуются на итоговую научно-практическую конференцию 
преподавателей и студентов, которая проводится ежегодно в апреле. Лучшие 
работы публикуются в сборнике. 

 
9.2. Организация исследовательской деятельности студентов  
Главными задачами профессионально-педагогической подготовки 

будущих учителей, на наш взгляд, являются поэтапное развитие у студентов 
системы ценностных ориентаций на творческую самореализацию и 
саморазвитие будущей профессиональной деятельности, овладение ими 
системой общенаучного, методологического и профессионального знания о 
методах учебного и научного познания, системой исследовательских и 
творческих умений, развитие способности к созданию в будущей 
профессиональной деятельности благоприятной интеллектуально-творческой 
атмосферы учебного познания. 

Решение этих задач обеспечивается при условии, что преподаватели 
являются носителями традиций науки и исследовательской деятельности, 
передавая ее в межличностном взаимодействии студентам. 

Опыт организации НИРС показывает, что исследовательская работа 
способствует эффективному приобщению студентов к профессиональной 
деятельности, помогает им овладевать теорией, формирует качества 
исследователя. Исследовательская деятельность позволяет студентам выйти в 
культурное пространство самоопределения. Студент оказывается в ситуации 
проектирования собственной предметной деятельности в избранной им 
области, сталкивается с необходимостью анализа последствий своей 
деятельности. Учебная активность приобретает более непрерывный и 
мотивированный характер. 

Благодаря исследовательской деятельности, развивается уровень 
мышления, который характеризуется такими качествами, как глубина (умение 
вникать в сущность проблемы), последовательность (умение придерживаться 
логических правил), самостоятельность (умение самостоятельно находить 
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решения), критичность (умение строго оценивать свои и чужие мысли), 
гибкость (умение менять способ решения), скорость, конкретность, широта 
(умение рассматривать проблему со всех сторон) и подвижность (умение 
находить рациональное решение проблемы). Таким образом, в ходе 
исследовательской деятельности у студентов развивается опыт аналитико-
синтетической мыслительной деятельности и формируется качество мышления. 

Большое значение для проведения исследовательской работы имеют также 
организационные умения. Среди них важное место занимает умение 
планировать. Если студент не умеет планировать свою работу по проведению 
исследования, то не следует ожидать и хороших положительных результатов. 

Следует подчеркнуть также значение умения оформить результаты 
исследования. Четкие, краткие записи в правильно оформленном дневнике 
наблюдений, грамотно сделанные схемы, фотографии, диаграммы облегчает их 
дальнейшее использование при подведении итогов наблюдений, при 
подготовке к конференциям. Неоценимую помощь в развитии этих умений 
играет личность студента, способствующая закреплению в характере таких черт 
как аккуратность, добросовестность и т.п. 

Модель организации исследовательской деятельности студентов 
разработана нами, исходя из поставленных задач данной работы включает в 
себя условия, средства, этапы исследовательской работы, конечным 
результатом которой является личность студента, обладающая 
исследовательской компетентностью, которая способствует их 
конкурентоспособности в динамично развивающейся информационной среде. 

Условия для успешной реализации исследовательской деятельности 
студентов-бакалавров профиля «Безопасность жизнедеятельности» 
предполагают, во-первых профессиональную готовность студентов к 
осуществлению исследовательской деятельности посредством 
сформированности компонентного состава. Ценностно-мотивационный 
компонент представлен ценностными ориентациями на построении 
исследования на основе установок на сотрудничество, взаимодействие, 
обеспечение безопасности окружающих, мотивации на сохранение и 
укрепление физического, психического и социального здоровья. Процесс 
исследования индивидуален и является ценностью как в образовательном, так и 
в личностном смысле, поэтому необходимо совершенствовать подходы к 
научно-исследовательской работе, для того что бы сделать этот процесс 
наиболее интересным и продуктивным. 

Когнитивный компонент представлен системой глубоких, осознанных и 
прочных знаний о содержании и сущности предмета безопасной 
жизнедеятельности. Деятельностный компонент представляет владение 
самостоятельными, сформированными умениями в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности на различных операциональных уровнях. 
Эмоционально-волевой компонент подразумевает творческую активность, 
целеустремленность, настойчивость и убежденность в необходимости 
проведения исследовательской работы студентами, понимании важности такой 
деятельности.  
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Во-вторых, психолого-педагогическую подготовку студентов к 
исследовательской деятельности, которая поэтапно формируется педагогами на 
основе создания мотивационной основы действия, создания ориентировочной 
основы действия и исполнительской основы действия, а также создание 
творческой основы исследовательского действия. 

В-третьих реализацию образовательного процесса по безопасности 
жизнедеятельности на интегративной основе теории и практики, где 
определяющим является апробация и реализация основных методов 
исследования в ходе прохождения педагогической практики студентами. 

Кроме того обязательным условием для успешной реализации 
исследовательской деятельности является обеспечение интерактивного режима 
информационных потоков через дисциплины предметной подготовки, такие как 
«Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Экология и безопасность 
жизнедеятельности», «Психологические основы безопасности», «Опасности 
социального характера и защита от них», «Опасности природного характера и 
защита от них», «Основы медицинских знаний», «Основы здорового образа 
жизни», «Опасные ситуации техногенного характера и защита от них», 
«Возрастная анатомия и физиология» и др. 

Научно-исследовательская работа студентов организована в разных 
формах: научные кружки; работа в студенческих научных семинарах; участие в 
научно-практических конференциях; подготовка научных статей и тезисов 
докладов; участие студентов группами или в индивидуальном порядке в 
работах по творческому содружеству в рамках государственных, межвузовских 
или внутривузовских грантов; работа в студенческих  творческих мастерских и 
студиях; участие в выставках творческих, научных и учебно-методических 
работ; лекторская работа по распространению знаний в области науки, техники 
и культуры; участие в конкурсах мультимедийных работ; работа в качестве 
преподавателей школ. 

Конечным результатом исследовательской деятельности является личность 
студента, обладающего исследовательской компетентностью. 
Исследовательская компетентность современного специалиста включает 
способность к анализу проектируемых информационных систем, опыт 
использования технологий принятия решения, в том числе, по вопросам 
необходимости новых разработок или выбора и использования наиболее 
подходящих решений из существующих, а также обоснованного выбора 
оптимальных путей внедрения информационных проектов. 

 
9.3. Условия формирования исследовательской компетентности в ходе 

учебного процесса 
На сегодняшний день в высших учебных заведениях происходит 

стремительная смена образовательных приоритетов, что неизбежно ведет к 
изменению содержания понятия «подготовленный учитель». Раньше основной 
образовательной задачей ВУЗа было систематическое углубление 
профессиональных знаний, сейчас же, не снижая требований к 
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профессиональной подготовке будущих учителей, во главу угла ставится 
развитие творческого потенциала личности. 

Для развития творческого потенциала студентов преподаватели стараются 
использовать на своих занятиях элементы исследовательской деятельности. Так 
как в современных высших учебных заведениях основная доля учебного 
материала должна изучаться студентами самостоятельно, а вариантом такой 
самостоятельной работы выступают семинарские занятия, то актуальным 
вопросом становится организация исследовательской деятельности студентов 
на семинаре и ее влияние на ход данного вида занятий. 

На сегодняшний день большая часть семинарских занятий в вузах 
проходят в форме комментируемого чтения (студенты готовят письменные 
ответы по плану, а затем просто зачитывают их). Для того чтобы заставить 
студентов думать и понимать предмет, а не просто заучивать, семинарские 
занятия необходимо проводить в такой форме как: 

1) развернутая беседа; 
2) обсуждение докладов и рефератов; 
3) семинар-диспут; 
4) семинар – пресс-конференция. 
Исследовательская деятельность на семинарских занятиях позволяет 

реализовать индивидуальный подход к каждому студенту. Также научно-
исследовательская деятельность влияет не только на формирование и развитие 
творческого потенциала личности, но и на формирование навыков ведения 
дискуссий, выступления с докладом, анализ и синтез фактов и т.д.  

Чтобы семинарское занятие было интересным, а главное развивающим 
творческий потенциал, необходимо обеспечивать студентов не просто планом 
семинарского занятия, а проблемными заданиями и вопросами, которые бы 
заставляли их думать, рассуждать, делать выводы и проводить аналогии. Одна 
ситуация, если студент готов по плану воспроизвести соответствующий 
теоретический материал и совершенно другая, – когда ответы на вопросы 
требуют активного владения изучаемым материалом, творческого его 
использования. 

Формулировка проблем для обсуждения на семинарах является сложной 
задачей, поскольку необходимо учитывать имеющийся у студентов багаж 
знаний фактического и теоретического материала, на основе которого можно 
вести обсуждение той или иной проблемы и делать субъективно-новые выводы. 
При формулировке проблемы можно исходить из кажущегося противоречия 
между реально наблюдаемыми фактами и теоретическими предпосылками.   

Эффективность занятий повышается, если студенты заранее знакомы с 
вопросами, подлежащими обсуждению. Это особенно важно для студентов-
первокурсников, которые в силу укоренившихся школьных привычек могут 
ограничиться запоминанием конкретных фактов. В ряде случаев, особенно при 
подготовке будущих преподавателей, студенты могут, получив задание, заранее 
составить детальный план изучения отдельного вопроса программы, то есть 
провести своеобразное исследование учебного материала, пользуясь 
доступными учебниками, учебными пособиями и информацией в электронных 
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базах данных. При обсуждении проблемных вопросов или вопросов, связанных 
с современным состоянием науки, можно заранее назначить не только 
докладчиков, но и оппонентов, предусмотрев возможность их индивидуальных 
консультаций с преподавателем. Студентам можно поручить подготовить 
сообщения по материалам периодической печати, используя не только 
адаптированную информацию из научно-популярных изданий, но и результаты 
оригинальных исследований из публикаций в научных журналах, в том числе и 
на иностранных языках.  

Лучшему усвоению материала на семинарских занятиях способствует и 
вариационный анализ изучаемых объектов, то есть рассмотрение их поведения 
при изменении в том или другом направлении. Поиск ответов позволяет 
проанализировать различные подходы к решению поставленной проблемы, 
самостоятельно принять обоснованное решение. Организация на семинарских 
занятиях ситуации неопределенности, когда для решения задачи студенту дан 
минимум необходимых сведений и отсутствует единственно правильный ответ, 
позволяет ему не только самостоятельно структурировать учебную ситуацию, 
но и в определенной мере моделирует процесс принятия решений в реальной 
производственной или исследовательской ситуации. Преподаватель, управляя 
ходом семинара, может ставить студента в ситуацию, когда последнему 
необходимо защищать свою точку зрения, искать дополнительные аргументы, 
приводить примеры. 

Достаточно типична ситуация, когда на все попытки преподавателя 
активизировать работу на семинаре откликается лишь несколько наиболее 
активных студентов из группы, большинство же пассивно наблюдает за 
происходящим. Преодолеть такую ситуацию удаётся при использовании метода 
групповой работы таким образом, чтобы активная роль в ней поручалась не 
только самым успевающим студентам. 

Признаком нашего времени является повышенная профессиональная 
мобильность. Современному человеку в течение жизни приходится 
неоднократно менять сферу деятельности и осваивать новые профессии. Это 
приводит к тому, что на смену ведущего при построении и развитии 
образовательных систем лозунга «Образование для жизни» приходит лозунг 
«Образование на протяжении всей жизни». Сегодня нужны граждане, 
способные к решению творческих задач, умеющие анализировать, обладающие 
исследовательской и коммуникативной компетенцией, готовые к постоянному 
саморазвитию, самосовершенствованию. 

В современных условиях перед профессиональным образованием стоит 
одна из важнейших задач – обогатить учебный процесс новыми 
педагогическими технологиями, позволяющими повысить качество подготовки 
специалистов к педагогической деятельности. Одно из условий, 
обеспечивающее решение этой проблемы, принадлежит педагогической 
практике. Реализация цели и задач педагогической практики предполагает 
развитие у будущих учителей профессиональных умений, которые в 
соответствии с разработанной моделью выпускника выражены через 
представленную профессиональную компетенцию. Тем не менее, на сегодня 
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прослеживается сложность в выборе системы определения уровня 
профессиональных умений и выявления динамики их развития в процессе 
педагогической практики, что в свою очередь оказывает влияние на 
формирование технологической, исследовательской, коммуникативной и 
рефлексивной компетентностей. 

Поэтому учебно-воспитательный процесс нужно организовать так, чтобы 
развивать у студентов активное отношение к учебно-познавательной 
деятельности, направляя их на путь жизненного и профессионального 
самоопределения. 

В процессе педагогической практики у студентов должен сформироваться 
комплекс умений: 

Конструктивные умения: определять конкретные учебно-воспитательные 
задачи с учетом возрастных психолого-физиологических и индивидуальных 
особенностей учащихся и социально-психологических особенностей 
коллектива; наблюдать, анализировать и планировать учебно-воспитательный 
процесс в дидактических, психологических аспектах; обоснованно выбирать 
эффективные формы, средства и методы обучения и воспитания, определять 
уровень воспитанности и развития учащихся; осваивать основные формы 
внеурочной воспитательной работы с учетом специфики разного типа школ, 
гимназий, лицеев; проводить разнообразную работу по развитию 
познавательной активности, интересов и потребностей учащихся; осуществлять 
коллективную и индивидуальную воспитательную работу в классном 
коллективе, кружке, клубном объединении по интересам и др.; изучать 
функциональные обязанности классного руководителя; проводить 
индивидуальную работу с учащимися и их родителями; осуществлять 
самоанализ, самооценку и корректировку собственной деятельности; 
обоснованно отбирать, конструировать и применять различные методы, приемы 
и формы организации обучения, воспитания адекватно поставленным задачам, 
выявлять причины несоответствия результатам; составлять конспекты, 
сценарии, проектировать ситуации, проводить методический анализ 
педагогической деятельности. 

Коммуникативные умения: использовать разнообразные формы и методы 
педагогического общения с учащимися, родителями, коллегами в различных 
жизненных ситуациях; строить деловые и личные отношения со всеми лицами, 
принимающими участие в воспитании учащихся; развивать чувство понимания 
и сопереживания учащимся, родителям, коллегам; формировать и закреплять 
умения и навыки по технологии педагогической техники и мастерства; развить 
способность к педагогической рефлексии; уметь строить гуманные отношения с 
детьми; уметь выражать и обосновывать свою позицию; уметь 
охарактеризовать сущность культуры, ее место и роль в жизни человека и 
общества; уметь мотивировать поведение и деятельность; владеть эмоциями и 
чувствами; уметь строить межличностные отношения, больших и малых групп. 

Организаторские умения: организовать и провести конкретное внеурочное, 
внеклассное воспитательное мероприятие в данном классе, коллективе; 
организовать воспитание учащихся, способствовать сплочению; организовать 
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индивидуальную работу с учащимися, группой, коллективом в целом. 
Исследовательские умения: изучение личности и коллектива в целом с 

целью диагностики и проектирования их развития и воспитания на основе 
антропологического подхода; изучение плана работы классного руководителя, 
личных дел учащихся, медицинских карт, дневников, классных журналов, 
методики их ведения; изучение передового педагогического опыта: новые 
педагогические системы, новые формы воспитательной работы, современные 
технологии обучения и воспитания, альтернативные, вариативные и авторские 
программы и учебники; изучение психологических аспектов учебно-
воспитательной деятельности (учет возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, особенностей познавательной деятельности учащихся; 
учет мотивации учения и участия учащихся во внеклассной работе, 
особенностей общения в классном коллективе); сбор материалов по теме 
выпускной или дипломной работы, накопление эмпирического материала. 

Любое образование действенно тогда, когда соединяется с высоким 
умственным развитием и настоящей нравственной воспитанностью. На нашем 
факультете совместно с педагогами базовых школ создаются психолого-
педагогических условия для эффективной организации учебно-воспитательного 
процесса студентами на практике. 

У выпускника педагоги факультета и базовой школы стараются 
сформировать опыт педагогического поведения, а это не что иное, как 
совокупность знаний по педагогике, психологии, методике преподавания ОБЖ, 
специальных дисциплин; умений, навыков профессионального мышления 
молодого специалиста, что складывается в таких проявлениях личности, как 
интерес к учительской профессии, стремление к совершенствованию своей 
педагогической деятельности. 

Вышеперечисленные положения указывают на преемственность в работе 
учителей базовых школ и преподавателей вуза и созданию условий для 
эффективного прохождения профессиональной практики в соответствии с 
требованиями личностно-ориентированного образования, с целью 
формирования профессиональной, в том числе исследовательской 
компетенции. 

 
Выводы 
Научно-исследовательская работа это сложный компонент учебной 

работы, который включает в себя совокупность мотивационной сферы 
студента, обеспечение которой берет на себя педагог, методов и форм научного 
познания, необходимых для полноценного исследовательского процесса.  

Возможностями учебных дисциплин в формировании готовности 
студентов к научно-исследовательской деятельности являются: ориентация на 
потенциальные возможности личности; формирование осознания студентами 
ценности и смысла научно-исследовательской деятельности; превращение 
студента в субъекта исследовательской деятельности в процессе поиска путей 
разрешения проблемных ситуаций; создание образовательной среды, 
направленной на развитие познавательного интереса и самостоятельности 
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студентов; организация субъект-субъектных отношений между преподавателем 
и студентами. 

Формирование готовности студентов к научно-исследовательской 
деятельности будет успешным, если: реализуются возможности обучения, 
способствующие формированию у студентов познавательного интереса, 
самостоятельности, творческой активности, стремления овладеть 
исследовательскими умениями и навыками, составляющими основу научно-
исследовательской деятельности; обеспечивается формирование мотивации 
научно-исследовательской деятельности студентов посредством 
структурирования и целенаправленного отбора учебного материала для 
создания проблемных ситуаций, организации субъект-субъектных отношений 
преподавателя и студентов, основанных на принципах взаимного доверия, 
соучастия, равноправного партнерства, диалога; осуществляется активизация 
научно-исследовательской деятельности студентов, которая направлена на 
расширение диапазона знаний о научном исследовании, на развитие логических 
форм мышления (анализа, синтеза, сравнения, обобщения и др.), приобретение 
первоначального опыта научно-исследовательской деятельности; 
предусматривается включение студентов в деятельность по овладению 
исследовательскими умениями и навыками. 
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ГЛАВА 10. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ НОВЫХ 
ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
10.1. Історичний аспект принципу свідомого засвоєння знань при 

вивченні математики в спадщині І.Ф. Тесленка 
Вступ 
У другій половині ХХ ст. в СРСР плідно займалися дослідженням питань 

шкільної дидактики. У педагогічній літературі цього періоду можна виділити 
праці таких учених, як Ю. Бабанський, М. Данилов, М. Скаткін, Г. Щукіна, 
М. Болдирев. Ще у підручнику «Педагогіка» (1956) зазначалося, що 
особливістю радянської дидактики був розгляд навчання і як засобу 
формування знань та вмінь в учнів, і як «найважливішого фактору всебічного 
розвитку особистості» [2, с. 17]. За міркуваннями Ю. Бабанського, «предметом 
дидактики є загальна теорія навчання всіх предметів, а от особливостями 
викладання окремих предметів займаються методики конкретних предметів» 
[1, c. 327]. А часткову методику визначали як «науку про завдання, зміст та 
організаційні форми навчання певного навчального предмета» [2, c. 17].  

У збірнику «Методика викладання математики» (1955) було зазначено, що 
методика математики покликана встановлювати, що саме в ході вивчення 
математики сприяє загальному й математичному розвиткові учнів [3, c. 45]. З 
іншого боку, навчання розглядалося, як поштовх до більш глибокого розвитку 
матеріалістичного світогляду, необхідного для підготовки дітей до практичної 
діяльності.  

У той час почала активно розвиватися вітчизняна педагогіка математики. 
Важливими завданнями процесу навчання математики в школі визнавалося 
досягнення глибокого й міцного засвоєння учнями теоретичних знань: 
математичних понять, тверджень про їх властивості (аксіоми, теореми), правил, 
законів; сформування навичок й уміння застосовувати теоретичні знання на 
практиці й оволодівати способами творчої діяльності, досягнення глибокого 
усвідомлення учнями світоглядних і морально-етичних цілей [4]. 

 
10.1.1. Загальнопедагогічні принципи викладання математики  
Серед українських вчених, які внесли свій внесок в розвиток методики 

викладання шкільної  математики, є ім’я Івана Федоровича Тесленка (1908-
1994), який в своїх книгах та методичних посібниках обґрунтував цінні 
рекомендації студентам та вчителям щодо важливих та проблемних питань 
навчання математики. 

Перш ніж проаналізувати загальнопедагогічні положення спадщини 
І. Тесленка, окреслимо концептуальні для того періоду твердження дидактики, 
як основи здійснення навчального процесу в школі. До її загальних принципів у 
галузі викладання математики науковці відносили: принцип наочності 
(обумовлюється особливостями розвитку мислення учнів, сприяє формуванню 
логічних міркувань учнів); принцип свідомого засвоєння знань (спрямований на 
забезпечення усвідомленого засвоєння знань, встановлення зв’язків між 
навчальним матеріалом і його практичним змістом, що допомагало б учням 
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правильно визначати характер кількісних відношень, властивостей фігур та 
тіл); принцип міцного засвоєння знань (сприяє поясненню учням зв’язку між 
математичними поняттями); принцип систематичності (реалізується в 
послідовному викладі математичного матеріалу, бо в математиці істотними є 
логічні зв’язки між окремими фактами); принцип науковості (передбачає 
необхідність вивчати в школі факти, обґрунтовані вірогідними науковими 
дослідженнями); принцип доступності (витікає з потреби врахування вікових 
особливостей дітей), принцип єдності теорії та практики (зобов’язує всіляко 
розширювати та поглиблювати зв’язок навчальних знань, які повідомляються 
вчителем, із життям та практикою) [3, c. 45–46]. 

Деталізації й поглибленню деяких згаданих принципів у сенсі навчання 
математики присвятив низку робіт й Іван Федорович Тесленко. Зауважимо, що 
тематика досліджень ученого змінювалася відповідно до змін у змісті, цілях і 
завданнях шкільної математичної освіти. 

Найбільш узагальнено свої міркування щодо педагогіки математики Іван 
Федорович виклав у докторській дисертації «Педагогічні основи викладання 
геометрії в середній школі» (1969). Аналіз дисертації переконує, що у ній 
відображено творчі ідеї науковця, нагромаджені протягом 20 років педагогічної 
роботи, поєднані з ґрунтовним аналізом досвіду вчених, педагогів-новаторів, 
напрацьованого у галузі розвитку шкільної математичної освіти. Оскільки 
І. Тесленко найґрунтовніше займався вивченням проблем шкільної геометрії, то 
він характеризував її у такий спосіб: «Геометрична наука, як і вся математична 
наука в цілому та її першооснови, що вивчаються в школі, мають такі 
характерні риси: абстрактність всіх її понять, тверджень і висновків, їх логічну 
обґрунтованість (несуперечливість) і надзвичайну широту практичного 
застосування» [5, с. 100]. Зауважимо, що питання педагогіки математики 
переплетені в працях ученого з загальнопедагогічними.  

 
10.1.2. Історичний аспект принципу свідомого засвоєння знань 
До загальнопедагогічних ідей, які розвивав І. Тесленко, відносимо 

міркування про принципи свідомого засвоєння знань, про зв’язок навчання з 
життям і суспільним виробництвом, про формування світогляду школярів і 
виховний потенціал навчання математики, про засади проблемного методу у 
вимірі викладання математики, про розвиток математичних здібностей учнів. 
Думки вченого зі згаданих питань вирізнялися заглибленням у психологічні 
особливості мислення школярів, сприйняття й засвоєння ними знань.  

Розпочнемо з висвітлення думок Івана Федоровича про забезпечення 
свідомого засвоєння учнями знань. Ця загальнопедагогічна проблема набула 
принципово важливого значення в рядянській методичній літературі в 50–60-ті 
рр. ХХ ст., коли в радянській школі домінувала парадигма «школи учіння». У 
цей час відбувався пошук шляхів залучення дітей до процесу навчання, 
заохочення їх до набуття знань.  

До проблеми свідомого засвоєння знань І. Тесленко вперше звернувся у 
статті «Питання перебудови програми з математики для восьмирічної школи» 
(1959), де зазначав, що в умовах розвитку промисловості та сільського 
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господарства суспільство вимагало від педагогічної науки та школи 
поліпшення методів організації всієї навчально-виховної роботи [6, с. 73]. Іван 
Федорович наголошував на потребі максимально розвивати методи викладання 
математики, які «…сприяли б підвищенню свідомого засвоєння знань учнями, 
навчаючи їх застосовувати ці знання на практиці, стимулювали б активність 
школярів на уроках і тим самим різко підвищували б їх інтерес до вивчення 
математики» [6, с. 73]. Для цього вчений закликав учителів до посилення 
індивідуалізованого підходу до школярів, аби «…рішуче покінчити з 
практикою, коли вчитель на уроці лише контролює знання школярів, а не 
навчає їх, не цікавиться здібностями учня, не виявляє інтересів дитини, 
обходить питання індивідуальної роботи з кожним, зокрема з тими, які добре 
навчаються» [6, с. 74]. Він наголошував на важливості урізноманітнення 
самостійної роботи учнів, зокрема радив зацікавлювати дітей самостійним 
виробленням тематичних стінгазет, різноманітних унаочнювальних креслень, 
моделей.  

Разом із тим розв’язання питання свідомого засвоєння знань І. Тесленко 
пов’язував із забезпеченням науковості викладання математики. Так, у статті 
«Обговорення вимог до підручників з математики» (у співавторстві з 
А. Тищуком) (1960) автори зауважували, що дотримання зв’язку шкільної 
математики із поступом математичної науки – це важлива умова розвитку 
шкільної освіти, тому в підручниках слід дотримуватися науковості у викладі 
навчального матеріалу, аби уникати суперечностей у розкритті того чи іншого 
питання. Учені також зазначали, що «досить сильний вплив на учнів мають 
початкові практичні задачі», розв’язання яких приводить до встановлення 
певних правил, визначень, аксіом чи теорем [7, c. 25], сприяє усвідомленому 
сприйняттю математичного матеріалу, переконує учнів, що теоретичні 
висновки беруть початок із реальних фактів життя.  

На наш погляд, на тому етапі розвитку вітчизняної шкільної математичної 
освіти слушним було акцентування авторами уваги на необхідності дотримання 
систематичного викладу матеріалу в підручниках, тобто вироблення доцільного 
порядку вивчення фактів, а не уривчасте ознайомлення з математичним 
матеріалом, що лише нарощує труднощі в навчанні. Уважаємо дуже 
прогресивною і просвітницькою пропозицію науковців щодо забезпечення 
варіативності шкільних підручників, аби вчитель міг вибрати ту систему 
викладу матеріалу програми, яку вважає доцільною [7, с. 26]. Лише нещодавно 
склалися умови для реалізації такої вимоги. 

 
10.1.3. Проблемне навчання в шкільному курсі математики 
Ефективним методом поєднання змісту шкільної освіти зі свідомим 

засвоєнням знань був проблемний підхід, розроблення якого саме й почалося у 
цей період. Проблемне навчання тлумачилося і як дидактичний принцип, і як 
метод розвивального навчання, адже проблема, яка виникає перед учнем під час 
розв’язання задачі, допомагає включити його в пізнавальний процес, спонукає 
розумову активність [4]. 

Істотно, що у статті «Розвивати математичні здібності учнів» (1963) 
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І. Тесленко теж виокремлював такий важливий метод, як проблемне навчання 
математики, тлумачачи його ефективним засобом забезпечення активної, 
самостійної мисленнєвої діяльності учнів. Учений радив, щоб певну проблему 
вчитель доносив до свідомості учнів так (через систему заздалегідь складених 
питань, рисунків-підказок, моделей), щоб вони самостійно формулювали цю 
проблему і знаходили її розв’язок [8, c. 26].  

Щоб показати, як суть проблемного навчання розуміли в той час, 
звернемося до міркувань українського психолога, академіка Г. Костюка. У 
статті «Психологічна наука служить практиці» (1967) він писав: «Проблема не є 
просто незнанням, вона – усвідомлення того, що у відомому є щось невідоме, 
істотно важливе для людини і разом з тим таке, що його неможливо відразу 
знайти. <…> Коли проблемна ситуація усвідомлюється учнем, то вона стає 
певною задачею для нього особисто. Але проблемна ситуація може стати 
задачею тільки для тих, хто до неї зацікавлено і активно ставиться, знають, що 
вони щось важливе в ній знайдуть, і прагнуть знайти розв’язок поставленої 
проблеми» [9, с. 35]. 

У докторській дисертації І. Тесленко стверджував, що використання 
методів проблемного навчання передбачає створення навчальної (або 
проблемної) ситуації, що становить практичну або теоретичну трудність для 
учня, яку він самостійно або за допомогою учителя «розв’язує», «доводить», 
«будує», «знаходить». Учений підкреслював, що у вивченні геометрії 
проблемна ситуація виникає і створюється у ході розв’язування майже кожної 
задачі: «Задача постає перед учнем як цілісна ситуація, у якій містяться всі 
необхідні (дані) елементи для з’ясування цієї ситуації, тобто для відшукання 
невідомих елементів» [5, c. 482]. Додамо, що невідоме в проблемній ситуації 
(задачі) повинно бути виражене через внутрішні логічні зв’язки (відношення, 
дії, розміщення тощо), тобто про нього має бути зроблено натяк у 
формулюванні питання, задачі. 

На думку Івана Федоровича, у вивченні геометрії за допомогою створення 
проблемної ситуації вчителі повинні враховувати, що формулювання проблеми 
має містити відомі елементи; у навчальній проблемі повинні бути невідомі або 
шукані елементи, які учень, керуючись певними потребами поданих 
взаємозв’язків, може визначити, побудувати, розв’язати; у кожній навчальній 
проблемі має міститися конкретна умова, що відображає зв’язки між даними і 
шуканими елементами [5, с. 482–483]. 

І. Тесленко обґрунтував особливості використання проблемного методу 
навчання щодо організації навчальної діяльності учнів на уроках геометрії і 
наголошував: «Учитель не просто подає готові наукові факти, а здійснює 
групування і перегрупування навчального матеріалу так, щоб перед учнями 
виникла проблема або система проблем, внаслідок чого дітей можна було б 
підвести до науково-пізнавального пошуку, а потім за допомогою системи 
питань розкривати внутрішні протиріччя, які виникають в процесі розв’язання 
проблеми, задачі чи доведення теорем» [5, с. 484].  

Важливим фактором, який допомагав правильно створити проблемну 
ситуацію на уроці, на думку вченого, було належне формулювання питання 

МОНОГРАФИЯ 110 



 Наука и инновации в современном мире: образование, воспитание, физическое воспитание и спорт      Книга 2 

вчителем, а також формування в учня вміння аналізувати й систематизувати 
зміст проблеми. Особливу увагу він радив звертати на питання, які учитель 
ставить до проблемних завдань: «… вони повинні лише вказувати на необхідну 
кількість ознак в цьому понятті, бо надлишкові дані або їх нестача не сприяють 
створенню проблемності» [5, с. 486]. 

Розгляд потенціалу проблемного навчання І. Тесленко продовжив у 80-ті 
рр. ХХ століття. У методичному посібнику для вчителів «Проблемний підхід до 
навчання математики» (1985) (у співавторстві з В. Коваленком) розкрито 
особливості проблемного підходу до навчання математики, представлено 
варіанти навчальних проблем і проблемних ситуацій на уроках математики, 
способи створення проблемних ситуацій на уроках математики, підготовка до 
створення проблемної ситуації, організація пошукової діяльності учнів, 
проблемний підхід до змісту навчального матеріалу, проблемні ситуації під час 
розв’язання задач, проблемні уроки, список рекомендованої літератури [10]. На 
нашу думку, автори посібника доцільно й досить розлого проаналізували 
способи створення проблемних ситуацій, що не втратили значення до сьогодні.  

По-перше, вони радили якнайширше використовувати експеримент. 
Наведемо зразок, поданий у посібнику. Ставиться експериментальне завдання – 
провести з вершини тупого кута трикутника медіану, бісектрису і висоту та 
позначити їх і порівняти довжину відрізків, які утворилися на основі. Потім 
учитель на відкидній дошці мав демонструвати різні види трикутників і 
запитувати: «Чи знайдуться серед запропонованих трикутників такі, у яких всі 
три побудовані відрізки збігаються?» [10, с. 27]. Відповіді на таке питання, 
лише за наявних знань, учні відразу дати не можуть. Створюється проблемна 
ситуація, у якій учитель за допомогою правильно поставлених запитань та 
«потрібних» дій міг «підштовхнути» дітей для її розв’язання. При виконанні 
малюнків, у декого з дітей виникатиме гіпотеза, що провести медіану, висоту, 
бісектрису, які збігаються, можна для рівнобедреного трикутника. Для 
перевірки припущення вчитель може порадити школярам скористатися 
транспортиром (для градусної міри) чи косинцем (для перпендикулярності), 
лінійкою. У підсумку автори радили вчителям зазначити: «Така перевірка не 
дає підстав для узагальнення цієї властивості у випадку будь-якого 
рівнобедреного трикутника, а тому її слід обґрунтувати теоретично. Тобто 
сформулювати й довести відповідну теорему» [10, с. 27]. За допомогою такого 
дослідження учні були здатні самостійно сформулювати теорему про 
властивість медіани в рівнобедреному трикутнику, а потім записати теорему з 
доведенням під керівництвом учителя. 

По-друге, автори посібника описали способи підведення учнів до 
обґрунтування неочевидних залежностей; варіанти пропедевтичних завдань, 
щоб активізувати «увагу учнів, слугують базою для створення проблемної 
ситуації і самостійного розв’язання навчальної проблеми» [10, с. 29] і доречні 
під час вивчення нового матеріалу; прийоми «підведення» учнів до самостійних 
індуктивних висновків, що суперечать їхнім попереднім уявленням; зразки 
розв’язування підготовчих вправ та задач і створення ситуації вибору, 
організація дискусій [10, с. 29]. 
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Оскільки, перш ніж створювати проблемну ситуацію на уроці, необхідно 
здійснити спеціальну підготовчу роботу, спрямовану на активізацію 
пізнавальної діяльності учнів, то окремо увагу автори посібника приділили 
дуже важливому питанню підготовки вчителя до створення проблемної 
ситуації. Вони обґрунтували методико-педагогічні умови організації 
проблемного навчання, до яких віднесли: аналіз послідовності міркувань учнів, 
які ведуть до розв’язання навчальної проблеми; з’ясування того, чим вона 
зумовлена; вибір ефективнішого часу проведення підготовчої роботи – до чи 
після постановки проблеми [10, с. 43]. Автори рекомендували планувати 
підготовчі етапи, виходячи з наявності знань (вихідна позиція для сприймання 
й усвідомлення нової інформації) і врахування здобутих знань, які 
використовуються в процесі мислення для розв’язання та формулювання 
навчальних проблем. 

У посібнику розлого описано приклади уроків (наприклад, вивчення 
паралельних прямих у просторі, транзитивність паралельних прямих, 
паралельність прямої і площини та ін.) та «підготовчу задачу» (проблемне 
питання), розв’язавши яку учні зможуть проаналізувати, зіставити чи 
висловити гіпотези, а потім (коли нова тема буде вивчена) підтвердити чи 
спростувати свої міркування. Учені наголошували, що підготовчі уроки й 
підготовчі етапи уроків, потрібно попередньо спланувати з урахуванням 
вивчення всієї теми, розробивши при цьому систему і структуру уроків, 
спрямованих на здобуття учнями нових знань, причому роботу з кожної теми 
варто планувати в певній логічній послідовності, враховуючи перспективне 
повторення, практичні й лабораторні роботи, проведення різних типів уроків, 
які сприяли б ефективнішому співвідношенню репродуктивного й 
продуктивного пізнання; виділяти ті теми, які найбільше сприяють 
самостійному здобуванню учнями нових знань; передбачити, які знання 
потрібно актуалізувати, які домашні і класні підготовчі вправи виконати [10, 
c. 50]. 

Водночас можемо констатувати, що науковці не прагнули «рецептурно» 
обмежити творчу діяльність учителів. Вони постійно зазначали, що кожний 
учитель може сам виділяти кількість проведення підготовчих уроків та етапів 
конкретних уроків, їх зміст та місце в процесі навчання і що методика 
проведення та організація підготовчих уроків може бути різноманітною. 
Наприкінці таких занять автори рекомендували підводити підсумки роботи 
(самостійну чи контрольну роботу), щоб діагностувати якість здобутих учнями 
знань. 

Уважаємо педагогічно й дидактично доцільним виокремлення та 
обґрунтування авторами посібника алгоритму створення проблемної ситуації: 

1. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок учнів шляхом 
цілеспрямованого повторення і розв’язування підготовчих вправ на уроці. 

2. Створення на уроці проблемної ситуації. Постановка теми уроку у 
вигляді навчальної проблеми. 

3. Осмислення та прийняття учнями навчальної проблеми, усвідомлення 
ними суперечності між відомим і невідомим. Встановлення зв’язків між новим і 
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раніше вивченим. 
4. Висування гіпотез, здогадів про можливості розв’язання навчальної 

проблеми. 
5. Експериментальна перевірка правильності запропонованої гіпотези. 
6. Теоретичне обґрунтування гіпотези, узагальнення розглядуваного 

твердження. 
7. Закріплення усвідомленого матеріалу. Повторення та аналіз процесу 

розв’язування проблеми. Творче застосування здобутих знань для розв’язання 
практичних завдань. 

8. Перевірка якості та глибини засвоєння учнями проблемного завдання 
проведенням короткочасних контролюючих робіт [10, с. 50–51]. 

Разом із тим автори підкреслювали, що ця схема «…не свідчить про те, що 
завжди існує чітке розмежування і послідовність між вказаними етапами» [10, 
с. 50]. Наголошувалося також, що успіх у пошуковій діяльності залежить від 
співвідношення керівної участі вчителя і самостійної діяльності учнів при 
розв’язанні проблемних завдань. 

Цілком актуально звучать міркування авторів посібника щодо доцільності 
використання для розв’язання навчальних проблем евристичної бесіди, 
самостійної роботи з підручниками за планом, самостійної роботи за певним 
алгоритмом колективного пошуку, диференційованої роботи з окремими 
учнями (групою учнів). На думку науковців, найкращих результатів досягає той 
учитель, який у класі може організувати колективний пошук, коли учні 
допомагають один одному в роботі й прагнуть внести свою частку в 
розв’язання загального питання [10, с. 55]. Слушно було виділено позитивне в 
колективних та індивідуальних формах проведення проблемних занять, 
зокрема: «У колективному пошуку створюються більш сприятливі умови для 
переносу знань у нові ситуації, а от в індивідуальній та груповій – більші 
можливості для вироблення навичок самостійного пошуку, експерименту, 
самоперевірки власного підходу до розв’язання навчальної проблеми, значно 
покращується зворотній зв’язок» [10, с. 55]. У докторській дисертації [5] 
І. Тесленко зазначав, що вправи розв’язують «…не лише для того, щоб 
закріпити знання теоретичного матеріалу, а й щоб поставити перед учнями 
певну практичну проблему, створити належну навчальну ситуацію перед 
вивченням нової теми або розділу» [5, с. 102].  

 
Висновки 
У підсумку зазначимо, що в зв’язку із суттєвими змінами, які відбулися в 

галузі шкільної математичної освіти протягом 50–80-х рр. ХХ ст. і були 
спричинені швидким зростанням обсягів наукового знання, зміною технічних 
ідей, всепроникаючою автоматизацією праці (цьому сприяло уведення в 
середню і вищу освіту інформатики, вивчення мікропроцесорів), 
математизацією не лише науки, а й більшості видів діяльності людини, 
видозмінювалися й дидактичні аспекти викладання математики у середній 
школі. У зв’язку з цим Іван Федорович наполягав на активізації формування в 
учнів просторових уявлень, навчання їх конструювати, виготовляти моделі, 
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будувати рисунки, схеми, макети.  
Аналіз педагогічних поглядів ученого свідчить, що його діяльність у галузі 

вдосконалення викладання шкільної геометрії відбувалася в контексті реалій 
суспільно-політичного устрою  УРСР в другій половині ХХ ст. У цей період в 
Україні проходили інтенсивні зміни в завданнях та змісті шкільної 
математичної освіти, кардинально трансформувалися засади формування 
математичних знань учнів. До основних загальнопедагогічних ідей, 
розроблюваних І. Тесленком і викладених у публікаціях різного рівня, 
відносимо: положення про забезпечення вчителем свідомого засвоєння учнями 
знань на уроках математики, про максимальне сприяння розвитку 
математичних здібностей, логічного мислення та інтелекту школярів, 
застосування проблемного методу навчання під час вивчення окремих тем із 
геометрії. Крізь праці вченого червоною ниткою проходить міркування про 
необхідність спрямовувати зусилля вчителів і зміст навчального матеріалу 
насамперед на всебічний розвиток особистості учня, на врахування його 
індивідуальних якостей (особливостей). І. Тесленко настійно радив педагогам 
приділяти увагу розвитку логічного та абстрактного мислення школярів, 
застосовувати в роботі з ними диференційований підхід, спираючись на уважне 
спостереження за психологічними особливостями дітей і враховуючи їх; 
запроваджувати методи розвивального навчання; урізноманітнювати форми 
діагностики знань учнів у процесі вивчення математики; творчо реалізовувати 
принцип наочності навчання, доповнюючи його виготовленням зі школярами і 
застосуванням наочного приладдя; пропагував проведення уроків-практичних 
занять. 

 
10.2. Роль аксіологічних компонентів у формуванні професійної 

компетенції студента-медика 
Введення. 
На сучасному етапі розвитку країни важливим завданням є підвищення 

ефективності підготовки фахівців у вищій школі [1, 4, 7, 14]. Проблема 
підготовки медичних працівників обумовлена змінами у суспільстві і є 
важливою концепцією модернізації вищої освіти. Стрімкі зміни сьогодення 
вимагають від системи підготовки фахівців формування нових підходів. За 
яких, пріоритетним напрямком є особистість студента-медика, наслідком чого є 
актуалізація творчої особистості відносно майбутньої професії та формування у 
нього професійної компетенції [3, 5, 8, 23]. Професійно компетентним можна 
вважати спеціаліста, який на достатньому рівні здійснює свою професійну 
діяльність, досягає стабільно високих результатів поставлених завдань. Крім 
того, професійна компетенція не тільки відображає здатність використовувати 
отримані знання, але й продукувати нові явища, інформацію, направленість 
змісту вищої освіти крізь  ключові професійно-особистосні компетенції. Які є 
особисто усвідомленими, ґрунтуються на суб’єктивному досвіді, навичках, 
знаннях універсального значення [20]. 

Формування професійної компетенції студента-медика вищого 
навчального закладу – це розвиток творчої індивідуальності, формування 
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здатності до сприйняття  інновацій, здатність адаптуватися до змін у 
професійному середовищі [17]. 

 
10.2.1. Аспекти формування особистості студента-медика 
Метою формування професійної освіти є відповідність актуальним і 

перспективним потребам особистості, суспільства, країни, підготовка всебічно 
розвинутої особистості. Підготовка майбутніх фахівців залежить від 
формування професійної компетенції вже в умовах навчального закладу 
шляхом взаємодії із ринком праці.  

Процес особистісного та професійного становлення майбутнього лікаря та 
його готовність до майбутньої професійної діяльності суттєво пов’язані між 
собою. Адже в професійній діяльності реалізуються творчі, особистісні 
цінності, але за умови, що вони були попередньо сформовані у  процесі 
особистісного становлення та формування готовності до певної діяльності [6, 
13].  

Вважаємо, що одним із важливих аспектів формування особистості 
студента-медика є самовиховання. Воно  передбачає:  

• аналіз власної особистості за допомогою самоспостереження, порівняння 
себе з іншими, ідеалом;  

• самооцінка, виділення своїх якостей, які необхідно розвивати й 
удосконалювати;  

• визначення того, що необхідно в собі подолати;  
• ухвалення рішення про роботу над собою;  
• постановка мети і розробка програми діяльності – визначення того, що, 

коли і як належить зробити, щоб удосконалювати одні й усувати інші якості, 
досягати намічених цілей і поставлених перед собою завдань;  

• власне діяльність – навчальна, трудова, професійна, пізнавальна, 
естетична, фізична – з досягнення поставлених завдань, здійснювана за 
допомогою вольового зусилля над собою;  

• саморегуляція цієї діяльності, що передбачає самоконтроль, самоаналіз, 
самооцінку її перебігу й результатів, а за необхідністю і коректування – 
уточнення цілей і завдань, пошук оптимальних засобів і способів самозміни.  

Самовиховання є однією з вищих форм саморозвитку людини з метою 
досягнення результатів, необхідних для забезпечення інших життєвих процесів 
і діяльностей з метою зміни своєї особистості [8].  

Самовиховання передбачає цілеспрямовану участь людини у всебічному 
розвитку власної особистості. При цьому вона прагне сама визначити свою 
мету, наповнену особистісним сенсом, і досягти її. Це діяльність, що є засобом 
її самореалізації, самовираження, здійснювана нею не за примусом, а за 
власним бажанням, усвідомлено, на рівні певних світоглядних установок. Її 
ефективність для студента-медика залежить від ступеня зацікавленості, 
мотивації, спрямованої на задоволення різноманітних матеріальних, соціальних 
і духовних потреб. За своєю природою самовиховання є вольовим процесом. 
Чим сильніше у людини розвинена воля, тобто здатність змусити себе досягти 
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намічених цілей, долаючи будь-які перешкоди, тим ефективніше і 
самовиховання особистості [24]. 

 
10.2.2. Формування професійної компетентності у студента-медика 
Якість підготовки студента-медика у навчальному закладі залежить від 

багатьох факторів. По-перше,це професіоналізм та мотивація педагогічної праці 
викладачів, умови та забезпечення навчального процесу. По-друге - мотивація 
самого студента-медика, вміння користуватися сучасними технологіями 
опанування знань. По-третє - організація навчально-дослідної роботи студентів 
як складової частини навчального процесу, виконання індивідуальних завдань, 
наукових проектів з елементами науково-дослідної роботи [11, 15]. 

Досягнення професійної компетентності потребує визначення професійно 
значущих якостей у майбутнього фахівця, з'ясування закономірностей його 
професійного зростання шляхом вивчення результативності його діяльності, 
взаємопов'язаних досліджень його особистісного і професійного розвитку. 
Професійний розвиток передбачає зростання, становлення професійно 
значущих особистісних якостей і здібностей, знань та вмінь, активне та якісне 
перетворення особистістю свого внутрішнього світу, що приводить до 
принципової перебудови і способу життєдіяльності, зокрема творчої 
самореалізації у професії. Професійний розвиток тісно пов'язаний з 
особистісним, саме особистісні якості перебуваючи під впливом професійної 
діяльності, забезпечують спрямованість особистості на самовдосконалення [12, 
18]. 

Сьогодення вимагає від майбутнього медика вміння застосовувати різні 
види діяльності: безпосередньо спеціальні, дослідні, проектні, менеджерські та 
інші. Під час навчання студент-медик розв'язує не тільки типові завдання, але й 
непередбачувані позаштатні ситуації які спонукають до пошуку нових способів 
дій, миттєвої реакції на невідкладний стан. Саме в ході розв'язання таких 
завдань і формується творче мислення фахівця. Отже, майбутній спеціаліст 
повинен сформуватися як творча особистість ще під час навчання у вищому 
навчальному закладі. 

Реалізація творчого потенціалу студента-медика як суб'єкта професійної 
діяльності забезпечує формування його професіоналізму від кваліфікації до 
компетентності. Професійна компетентність дає змогу майбутньому фахівцю 
успішно виконувати різноманітні види професійної діяльності, вона синтезує у 
собі широкий спектр знань та практичних вмінь, відображає ступінь 
сформованості професійної культури спеціаліста і визначає результати його 
роботи. Професійна компетентність є мірою і головним критерієм професійної 
підготовленості та здатності студента-медика виконувати завдання й обов'язки 
відповідно до обраної професії [26]. 

Водночас професійна компетентність розглядається як інтегративна якість, 
здатність, що не може бути обмежена лише наявністю певного обсягу знань, 
умінь і навичок. Здебільшого вона передбачає такі особистісні якості, що 
забезпечують можливість знайти й відібрати необхідні знання, спосіб дії в 
певній ситуації.  
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10.2.3. Порівняльний аналіз традиційної моделі та новітніх підходів до 
викладання у вищій медичній освіті 

 На сьогодні є актуальним перехід від традиційної моделі вищої медичної 
освіти при якій переважали інформаційно-накопичувальні засади до 
особистностно-орієнтованої, яка дає можливість формувати у майбутнього 
лікаря здатність до вирішення нестандартних професійних завдань, творчого 
мислення. Що в свою чергу дозволить реалізувати принцип – лікувати хворого 
а не хворобу. При цьому найбільшого значення набуває професійна 
компетенція [5, 10, 22]. 

 При організації навчального процесу для студентів-медиків важливим є 
збереження принципу педагогічної співпраці в рішенні проблем як 
професійного так і особистністного становлення. В процесі професійної 
підготовки повинні формуватися  спільні цілі, завдання і порозуміння 
поставленої проблеми. В ході навчання здійснюється обмін цінностями, 
досвідом і при цьому кожна сторона отримує певний крок розвитку. 
Педагогічна взаємодія на різних рівнях навчального процесу, є рушійним 
фактором формування професійної компетенції. Крім того, професійна 
компетенція студента-медика містить і творчу складову, яка характеризується 
новизною в професійній діяльності, а також може виявлятися в особистій і 
професійній діяльності [7, 12]. 

Наслідок сформованої професійної компетенції у студента-медика, це 
здатність працювати самостійно, формувати цілі своєї професійної діяльності, 
спрямовувати увагу на вирішенні професійно-орієнтованих завдань із 
застосуванням новітніх технологій, вміти плідно співпрацювати, планувати і 
якісно здійснювати свою професійну діяльність на засадах милосердя та 
толерантності, і здатність об’єктивно оцінювати свою професійну діяльність з 
точки зору ефективності. 

Студенти-медики мають бути стимульовані до реалізації внутрішнього 
потенціалу у навчанні. Проблема якісної підготовки спеціалістів має 
реалізовуватись шляхом компетентністного підходу [3, 5]. Отже, професійна 
компетентність є критерієм якості освіти. І характеризує спеціаліста як 
особистість, яка здатна вирішувати професійні проблеми і типові професійні 
завдання, що виникають у реальних ситуаціях професійної діяльності із 
використанням  набутих знань, досвіду,  цінностей та прихильності. 

 
10.2.4. Аксіологічні компоненти в формуванні професійної компетенції 

студент-медика 
Безумовно, в формуванні професійної компетенції, важливу роль 

відіграють аксіологічні компоненти [19, 21]. Саме вони, на нашу думку, є 
провідними елементами структури особистості і виконують регулюючу та 
направляючу функцію всіх сфер діяльності майбутнього лікаря. Цінності є 
зв̓язуючою ланкою між особистістю, її внутрішнім світом та навколишнім 
світом. І ця основа визначає професійну компетенцію спеціаліста. Вже в 
процесі навчання у студентів-медиків формується система цінностей, від якої і 
буде залежати ефективність формування професійної компетенції. Процес 
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орієнтації студента-медика на цінності є постійним і розвивається від 
загальнодоступних цінностей до цінностей вищого рівня. Відбувається 
перетворення себе на підставі цінностей які вже є з наступним використанням 
їх в процесі формування професійної компетенції. Професійна компетенція 
студента-медика реалізує здібності і цінності особистості, як професіонала, 
формує власні можливості і інтегрує намагання стати тим ким він хоче бути. 
Цей процес є усвідомленим та  цілеспрямованим і сприяє розкриттю 
особистості, власної активності та індивідуальності, розвитку професійних 
якостей. Цінності є основою особистості і безпосередньо впливають на 
формування професійної компетенції [9, 21, 25]. 

Професійна підготовка майбутнього лікаря у вищому навчальному закладі 
потребує нового переосмислення аспектів підготовки Цільова спрямованість 
професійної підготовки полягає у формуванні в майбутнього лікаря 
синтетичного світогляду, в якому наукове знання не просто було б одним із 
видів цінності, а мало пріоритетне право репрезентувати всю систему, 
актуалізуючи внутрішньо притаманні йому ціннісні потенції. Для цього 
потрібна екстраполяція загальнонаукових положень аксіологічного знання на 
сферу практичної медичної діяльності і професійної підготовки майбутнього 
лікаря.  

Сформована система ціннісних відносин і орієнтацій студента-медика 
характеризує рівень аксіологічної складової його професійної компетентності. 
У якості матриці для визначення структури аксіологічних знань як компонента 
сформованої професійної компетентності майбутнього лікаря ми виділяємо 
цінності життєдіяльності людини, професійні (медичні) і особистісні цінності 
[16, 25]. Перша група цінностей виконує важливі соціальні функції: орієнтує 
студента-медика в соціальному просторі; мотивує соціальні дії, його вчинки; 
регулює соціальні взаємодії і стосунки.  

Ціннісні oрієнтації є oднією з важливих характеристик особистості 
студента-медика, а їх рoзвитoк – oдним із завдань прoфесійнoї підгoтoвки 
майбутньoгo лікаря у вищoму навчальнoму закладі. За таких умoв 
аксіoлoгічний підхід рoзглядається у кoнтексті задoвoлення прoфесійних 
пoтреб майбутньoгo лікаря, усвідoмлення ним загальнoлюдських ідеалів і 
деонтологічних аспектів, які ми класифікуємо на цінності медичної професії.  

Майбутній лікар має зрозуміти, усвідомити цінності професії медика. Тому 
на всіх етапах навчання у вищому навчальному закладі його треба залучати до 
аксіологічних практик, духовним підґрунтям яких є історія розвитку 
вітчизняної медицини, самовідданість праці відомих лікарів, їх прoфесійні і 
людські якoсті, чесноти. 

Аксіoлoгічний аспект прoфесійнoї підгoтoвки майбутнього лікаря oзначає 
фoрмування сукупнoсті специфічних ціннoстей прoфесійнoї діяльнoсті, 
суб’єктивне сприйняття яких є oсoбистіснo важливими для студентів-медиків 
[2, 9, 16]. Інтеграція аксіoлoгічнoгo знання прo загальнoлюдські ціннoсті, 
світoву, націoнальну й духoвну культуру відбивається у змісті прoфесійнoї 
підготовки майбутнього лікаря. 

Особистісні цінності майбутнього лікаря фокусуються на сформованій 
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професійній компетентності як сукупності компетенцій, які зумовлюють 
успішність його професійної діяльності, конкурентоспроможність і 
конкурентоздатність особистості на сучасному ринку праці. 

 
Висновки. 
Отже, аксіологічні компоненти,мають провідного значення в будь-якій 

сфері діяльності людини і є факторами стимуляції та мотивації. 
Таким чином, зростанням потреби у високому рівні професійної 

компетенції студентів - медиків, вимагає у  навчальному процесі крім 
формування професійних знань, вмінь і навичок  приділяти  увагу  оцінці 
цінностей особистості. Формування професійної компетенції студента-медика є 
процесом комплексним і передбачає різні аспекти діяльності пов’язані із 
накопиченням знань, що є базисом професійної діяльності, знань із додаткової 
альтернативної ділянки, орієнтування на соціальні цінності. Професійна 
компетенція є важливим критерієм якості підготовки фахівців медиків і 
ґрунтується а взаємодії особистністних цінностей з професійними якостями, що 
визначають спрямованість особистості на здійснення медичної діяльності і 
вирішенні професійних завдань. 

Формування професійної компетентності студента-медика визначається 
навчальним процесом та може якісно й швидко відбуватися завдяки включенню 
аксіологічних компонентів в учбовий процес. 

 
10.3. Особливоті засвоєння знань з курсу соціально-побутового 

орієнтування учнями спеціальної школи 
Автори розглядають особливості засвоєння знань та вмінь учнями 

спеціальної школи на уроках соціально-побутового орієнтування. Літературні 
дані свідчать про ускладнення, що зумовлюють недоліки засвоєння соціально-
побутового досвіду учнями. Розглянуто умови та особливості організації 
екскурсії на уроках соціально-побутового орієнтування. Проведене 
дослідження дозволило визначити що засвоєння учнями з вадами розвитку 
знань господарчо-побутового характеру характеризується недосконалістю, 
неусвідомленістю, обмеженістю мовного розвитку. Обрання ефективних 
шляхів вивчення курсу соціально-побутового орієнтування може сприяти 
розширенню  соціального, культурного та господарчого досвіду і буде впливати 
на удосконалення адаптації таких підлітків у сучасному суспільстві. 

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку суспільства, 
модернізації системи освіти, посилюється увага до проблем дітей з 
особливостями психофізичного розвитку з метою створення найсприятливіших 
умов їхньої соціальної адаптації, включення їх у систему сучасних суспільних 
відносин. 

Вирішенню проблеми розвитку й адаптації дітей з психофізичними 
порушеннями приділяли увагу вітчизняні вчені В. Бондар, Л. Вавіна, 
А.Висоцька, Т. Вісковатова, Ю.Галецька, І.Дмитрієва, С.Конопляста,  
О.Мамічева, Г.Мерсіянова, Г.Савицька, О. Хохліна та ін. У своїх працях вони 
переважно наголошували  на труднощах адаптації до процесу навчання цієї 
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категорії дітей. Проте поза увагою залишається така важлива складова 
соціальної адаптації розумово відсталих підлітків, як формування 
комунікативних навичок, накопичення соціального та господарсько-побутового 
досвіду. 

Аналіз педагогічної літератури і досвід роботи в спеціальній школі 
підтверджують, що головне місце у процесі соціально-педагогічної адаптації 
посідають проблеми спілкування, набуття комунікативних навичок. У зв’язку з 
цим особливу увагу привертають до себе форми та методи навчання дітей з 
психофізичними вадами на уроках соціально-побутового орієнтування.  

Специфікою вивчення курсу СПО є те, що засвоєння матеріалу соціально-
побутового характеру учням відбувається в процесі виконання практичних 
завдань, сюжетно-рольової гри та екскурсії. Екскурсія на уроках СПО займає 
особливе місце, оскільки створює умови для підготовки розумово відсталих 
учнів до самостійного життя у сучасному суспільстві. Г.Мерсіянова,  Л.Дробот 
відмічали, що на уроках соціально-побутового орієнтування  екскурсія виконує 
важливу корекційну роль з погляду підготовки учнів до самостійного життя в 
соціальному середовищі. Учні відвідують ті підприємства та установи, куди 
вони будуть звертатися в самостійному повсякденному житті: магазини, аптеку, 
службу побуту, пошту та телеграф, медичні установи. Їм треба навчитися 
робити та оплачувати покупки в магазині, звертатися за медичною допомогою, 
відправляти посилки та телеграми, користуватися різними видами  транспорту 
тощо. Під час екскурсій учні повинні навчитися спілкуватися з робітниками 
зазначених служб, одержувати від них необхідну інформацію, правильно 
користуватися нею. Між тим Т.Алишева, Г.Васеков, В.Воронкова вказували на 
те, що особливості пізнавальної діяльності розумово відсталих учнів 
ускладнюють сприймання ними предметів та явищ навколишньої дійсності, не 
дозволяють спонтанно одержувати інформацію, установлювати прості 
причинно-наслідкові залежності, повно та правильно робити висновки.  

Це визначило проблему нашого дослідження, а саме вивчити особливості 
засвоєння знань учнями спеціальної школи на уроках соціально-побутового 
орієнтування в процесі екскурсії. 

На уроках СПО екскурсія може бути комплексною та тематичною.  
Комплексну екскурсія проводять в тих випадках, коли необхідно 

познайомити учнів з більш широким матеріалом, що охоплює кілька тем. 
Наприклад, щоб обрати маршрут, яким учні приїжджають до школи, учитель 
знайомить їх з містом, з тими видами транспорту, які є в місті. Або щоб 
ознайомити учнів з видами торгівлі, їх можна повести до універмагу чи 
супермаркету. Тематична екскурсія передбачає більш глибоке вивчення 
невеликої кількості питань з визначеної теми відповідно до програми предмета. 

До екскурсії на заняттях з СПО висувають ті ж  вимоги , що й на інших 
предметах. Вона повинна корелюватися з програмою і виконувати відповідні 
корекційні, навчальні та виховні завдання. Екскурсія повинна бути чітко 
спланована, визначені мета, завдання, зміст заняття, обрані маршрут та 
транспортні засоби, якими учні доїдуть до місця. Учитель до екскурсії повинен 
відвідати ту чи ту установу, підприємство, куди підуть учні, обговорити з 
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працівниками, які об’єкти будуть показані, які відомості можуть одержати 
екскурсанти, які практичні роботи виконати (заповнити конверт, купити 
медикаменти в аптеці, продукти харчування в магазині). Під час екскурсії 
бесіду можуть проводити як учитель, так і працівник підприємства, з яким 
варто обговорити обсяг та зміст матеріалу, що повідомляється. Кожна екскурсія 
повинна закінчуватися заключною бесідою, під час якої вчитель з’ясовує, що 
запам’ятали учні, як зрозуміли почуте і побачене.  

Методисти-дефектологи (Г.Мерсіянова, Н.Павлова) вказували на те, що 
поточні та заключні екскурсії доцільно вести вчителю самому, включаючи в 
бесіду учнів. При цьому деяким старшокласникам можна дати завдання вести 
записи (наприклад, записувати ціни на товари, назви спеціальностей фахівців 
установи, режим роботи закладу). Вступна екскурсія викличе більший інтерес, 
якщо в ній візьме участь фахівець, працівник підприємства, що в своїй бесіді 
зможе врахувати контингент дітей. 

Екскурсія є одним з найважливіших засобів формування у розумово 
відсталих дітей навичок ділового спілкування. Ділове спілкування сприяє 
розширенню і поглибленню знань учнів про навколишній світ, розвитку в них 
аналітичної діяльності,  мови і, у цілому – самостійності дітей. 

В.Синьов наголошував на тому, що у дітей з вадами розвитку недостатньо 
розвинута ініціатива в спілкуванні з оточенням. Вони відчувають страх, 
зніяковілість, особливо в незнайомій обстановці. Це робить спілкування 
напруженим чи взагалі неможливим. Крім того, діти виявляють недостатньо 
розвинене уміння аналізувати отриману інформацію, адекватно реагувати на неї  
і діяти відповідно. 

Тому корекційна робота, що спрямована на закріплення та удосконалення 
знань і вмінь  ділового спілкування, повинна забезпечувати  формування таких 
знань як на уроках СПО, так і в позаурочний час, у виховній групі. 

Н.Павлова вказувала, що одним з прийомів, які сприяють формуванню 
вмінь ділового спілкування, є проведення екскурсії,  під час якої діти вступають 
у різноманітні відносини з оточенням, одержують  від співрозмовників 
необхідні відомості і потім використовують їх на практиці. Зазначена 
організація навчання передбачає врахування таких положень: ступінь 
самостійності учнів, який вони можуть виявити під час екскурсії, коло та 
кількість осіб, від яких вони можуть одержати необхідну інформацію. 

Під час організації спілкування з дорослими учням треба надавати 
необхідну допомогу. На першому етапі, у момент вступу дітей у контакт, 
учитель прагне спонукати їх до таких питань: «Що тобі потрібно довідатися?», 
«До кого ти хочеш звернутися?». У процесі діалогу можна спонукати школярів 
одержувати відомості, яких не вистачає. Учня треба підтримати, похвалити, 
коли він зазнає утруднень, допомогти йому формулювати питання навідними 
словами: «Як ти думаєш, хто тобі може допомогти дізнатися, або виконати 
завдання?». На заключному етапі заняття, в момент використання відомостей, 
отриманих від співрозмовника, учнів треба вчити ухвалювати правильне 
рішення, з урахуванням обставин. Педагог звертає увагу учнів на ті деталі, без 
обліку яких неможливо виконати завдання. Наприклад, під час  відправлення 
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бандеролі поштою, вчитель може нагадати про необхідність заповнення 
поштового бланку, але сам не показує, як це потрібно зробити. Він лише дає 
пораду скористатися тим чи іншим джерелом інформації: узяти за приклад 
зразок чи звернутися за порадою до оточення. 

Більшість спеціальних шкіл належать до інтернатного типу, де знаходяться 
такі служби, як: бібліотека, медичний пункт, їдальня, пральня. Це дозволяє 
організувати спілкування учнів із людьми,  які там працюють і яких діти вже 
знають. 

Екскурсія проведена в стінах школи дозволяє дітям більш розкуто 
почувати себе в знайомих обставинах. Вступаючи в розмову з дорослими, учні 
не відволікаються, розглядаючи  обстановку вже знайомого приміщення, а 
дорослі повідомляють необхідну інформацію, поступово включаючи в розмову 
дітей, з’ясовуючи, що їх цікавить.  

Так, під час відвідин шкільного медпункту учні закріплюють знання про 
види медичної допомоги, яка може бути надана  у медичному закладі. Також 
учні можуть повторити відомості, які вони одержали під час вивчення теми 
«Догляд за хворими» (розділ «Медична допомога», 10 клас), виконати 
практичні завдання: правильно поставити гірчичники, поміряти температуру. 

При відвідуванні пральні дітям пропонують перевірити свій одяг, якщо на 
ньому є плями, з’ясувати, як їх позбутися. Дізнавшись із бесіди з працівником 
пральні, як правильно вивести ті чи ті плями,  виконують цю роботу 
самостійно. 

Вступаючи в розмову зі знайомими дорослими, діти менше хвилюються, 
не відволікаються на нову обстановку. Дорослий повідомляє спочатку якусь 
частку інформації, поступово включаючи в розмову дітей, з’ясовує що їх 
цікавить. Таким чином діти звикають слухати співрозмовника, погоджують 
свою поведінку і висловлення з мовою розповідача.  

Після такої розмови працівник школи може запитати дітей, що вони 
дізналися для себе нового, чому навчилися, пропонує виконати деякі завдання: 
у медичному пункті – приготувати розчин для полоскання горла, у пральні – 
упорядкувати одяг для прання в автоматичній машинці. 

Головним завданням екскурсії, яка проводиться поза стінами школи, є 
навчити дітей застосовувати практичний досвід спілкування в нових життєвих 
ситуаціях. 

Під час екскурсії школярі вступають в ділове спілкування, в процесі якого 
закріплюють уже наявні знання, одержані на заняттях із СПО. Водночас вони 
здобувають нову інформацію, розширюючи свій соціальний досвід. 

Якщо екскурсію проводить, на прохання вчителя, співробітник даного 
закладу, то він розповідає про послуги їхнього закладу, привертає увагу дітей, 
звертаючись до них із запитанням: «Хто із вас раніше вже був у нашій 
установі?», «З якою метою?», «Хто знає, що треба зробити, щоб службовець 
надав вам необхідний вид послуг?». Під час бесіди з’ясовуються знання учнів 
про джерела одержання інформації, звертають увагу на наявність різної 
наочності, довідників тощо. 

Після екскурсії діти в класі обговорюють результати відвідування закладу, 
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діляться враженнями, повідомляють про утруднення, з якими стикалися. 
У такий спосіб екскурсія дозволяє учням одержати необхідний досвід 

спілкування, який вони зможуть використати в подальшому самостійному 
житті. 

Таким чином екскурсія виконує одне з головних завдань курсу соціально-
побутового орієнтування, а саме готує учнів допоміжної школи до самостійного 
життя та адаптації у соціумі. 

Організація екскурсій в ході вивчення курсу СПО відбувається під час 
вивчення таких розділів, як «Транспорт», «Торгівля», «Засоби зв’язку», 
«Догляд за одягом та взуттям», «Медична допомога», «Установи, організації, 
підприємства». 

Оскільки діти з психофізичними вадами, як правило, в незнайомих 
обставинах відчувають себе невпевнено, проявляючи страх, зніяковілість, 
екскурсія, в процесі якої ми вирішили спостерігати за семикласниками, 
проводилася в ході експерименту в стінах школи. 

Особливості організації та проведення екскурсії з метою засвоєння учнями 
знань та вмінь на уроках СПО ми вивчали на прикладі розділу «Культура 
харчування та технологія приготування кулінарних страв», тема «Гігієна 
приготування їжі», яку ми провели на початку навчального року, спираючись 
на ті знання, що одержали учні у 6 класі. 

Відповідно програми метою даного заняття було: ознайомлення школярів з 
режимом харчування, виконанням санітарно-гігієнічних вимог і правил техніки 
безпеки при роботі з ріжучими інструментами та окропом; виховання 
ощадливого відношення до продуктів харчування шляхом різних видів його 
зберігання. Специфікою проведення екскурсії було те, що учні повинні були 
спостерігати за роботою на кухні інтернату, побачити які спеціалісти там 
працюють, як відбувається процес приготування страв. Крім того вони повинні 
були спілкуватися з робітниками їдальні: задавати їм конкретні питання, 
вислуховувати відповіді, робити висновки. 

В ході дослідження ми визначали знання учнів за наступними критеріями: 
вміння учнів сьомого класу спілкуватися з працівниками закладу; вміння 
спостерігати та визначати види діяльності працівників; вміти робити відповідні 
висновки, що збагачує господарчий досвід школярів. 

Показниками вміння дітей спілкуватися під час екскурсії були: вміння 
вітатися з оточуючими при відвідуванні об’єкту; ставити запитання, для 
одержання визначеної інформації; вислуховувати відповідь; робити висновки 
відповідно одержаних знань. Щодо роботи працівників їдальні, то 
семикласники повинні були орієнтуватися в тому, хто працює на кухні та  які їх 
обов’язки; умови та види праці; обладнання кухні; процес приготування їжі. 

Вміння робити висновки за результатами екскурсії було саме тим 
критерієм, що свідчив про засвоєння матеріалу теми уроку зокрема і набування 
практичного соціально-побутового досвіду взагалі. 

Спостереження за учнями під час екскурсії до шкільної їдальні показало, 
що є діти, які вміють достатньо впевнено поводитися у незвичайних для них 
умовах. Вони організовано входили до кухні, віталися з її працівниками. Могли 
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відповісти на запитання робітників кухні «Чи знають учні за допомогою якого 
обладнання  готується їжа?», «Який використовується посуд?». При цьому 
більш активними були дівчата. Між тим хлопчики теж проявляли інтерес. Але 
їх увага здебільшого відносилася до електричного та механічного устаткування 
– електром’ясорубка, електропіч. Між тим саме хлопчики краще орієнтувалися 
у питаннях техніки безпеки. У даному випадку, ми припустили, що це 
пов’язано з тим, що на заняттях з трудового навчання вчителі приділяють 
достатньо уваги не тільки роботі з різними інструментами та приладами, але й 
прищепленню та засвоєнню учнями правил техніки безпеки. 

Що до дівчат, то їм було більш притаманне вміння спілкуватися з 
кухарями. Вони не тільки уважно слухали їх розповіді, шанобливо ставилися до 
них, але й зверталися до робітників, називаючи їх по імені та по-батькові. 

Та найбільш складним у спілкуванні були ті завдання, що полягали у 
вмінні учнів ставити запитання робітникам як по суті, так і по формі. Учні не 
орієнтувалися у тому, як зберігаються продукти на кухні. Вони не уявляли собі 
яким чином готують у інтернаті сніданок, обід та вечерю. Не знали які 
спеціалісти відповідають за який вид праці на кухні. Але семикласники не 
знали, що вони можуть про це запитати і не вміли сформулювати свої 
запитання. 

Та найбільш складним для дітей було завдання, яке безпосередньо 
відносилося саме до змісту соціально-побутового орієнтування – яке значення 
має вміння готувати страви для особистісного життя у побуті. 

При цьому учні могли перелічити їжу, що їм подають в інтернаті до 
сніданку, обіду та на вечерю. Але їм було складно назвати продукти, що 
необхідні для приготування цих страв. Діти не уявляли скільки треба продуктів 
для їх приготування та скільки необхідно часу для того, щоб приготувати їжу 
для себе, або для сім’ї із декілька членів. 

Проведене дослідження дозволило прийти висновку про неоднорідність 
складу учнів щодо засвоєння ними знань з соціально-побутового орієнтування в 
ході екскурсії.  

Нами були виділені учні, які на більш високому рівні могли оволодіти 
знаннями побутового характеру під час екскурсії. Ними стали семикласники, 
які впевнено, невимушено поводилися під час екскурсії, при цьому 
додержувалися дисципліни. Вони ввічливо віталися з робітниками шкільної 
їдальні, зверталися до них за ім’ям та по-батькові. Такі учні орієнтувалися у 
кухонному приладді та устаткуванні. Діти пам’ятали, які страви подають у 
інтернаті на вечерю, могли зробити висновки про те, що все, що вони побачили 
під час екскурсії можна використовувати вдома, в сім’ї. Учні запам’ятали 
професії робітників, знали важливість додержання санітарно-гігієнічних правил 
та техніки безпеки. Нажаль до них були віднесені лише 24%  школярів.  

Учні, які були віднесені до середнього рівня, поводили себе менш 
впевнено. Вони були напружені, ніяковіли, не завжди могли спитати про те, 
чого не знають і не могли сформулювати своє запитання. Школярі відчували 
розгубленість у незвичних обставинах, не відразу могли назвати робітників 
кухні та їх професію. Побутовий досвід дітей, щодо страв та їх приготування 
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відповідав середньому та низькому. Висновки таких дітей про важливість 
облаштування побуту були невпевненими, неточними, а іноді неправильними. 
До них була віднесена третина досліджуваних - 32%. 

Нажаль більшість школярів, за результатами дослідження, ми віднесли до 
низького рівня. Характерним для цих старшокласників було те, що вони 
недостатньо цікавилися темою екскурсії. Оскільки більшість у цій групі були 
хлопчики, то вони постійно відволікалися, слухали розповідь неуважно, 
звертали увагу на предмети, які не мали відношення до теми заняття. Їх знання 
були неточними, неправильними, неадекватними. Все це вказує на те, що 
одержання знань пов’язане не тільки з програмним матеріалом курсу СПО, а й з 
тим, як організовано заняття, які методи та педагогічні прийоми 
використовуються з метою засвоєння школярами даного курсу, а також зробити 
визначені висновки: 

1. Дослідження стану господарчо-побутової діяльності учнів свідчить про 
недостатньо високий рівень соціально-побутового досвіду підлітків. 

2. Рівень сформованості у учнів вмінь спілкуватися у незвичних для них 
обставинах, а саме під час екскурсії, характеризується недосконалістю, 
невпевненістю, неусвідомленістю, обмеженістю мовного розвитку. 

3. Між тим відвідування школярами об’єктів господарчої діяльності може 
сприяти розширенню їх соціального, культурного та господарчого досвіду, що 
впливає на ефективність адаптації підлітків у сучасному суспільстві. 

Одержані на цьому етапі дослідження матеріали показали, що підвищення 
рівня сформованості господарчо-побутового досвіду на уроках соціально-
побутового орієнтування потребує істотного удосконалення форм та методів 
навчально-виховної роботи в спеціальній школі. 

 
10.4. Визуализация учебного материала как ик-компетентность 

будущих учителей физики 
Введение 
Современное образование невозможно представить без информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Развитие ИКТ связано с интенсивным 
процессом создания новых информационных технологий, ресурсов, систем и 
интернет-ориентированных учебных сред.  

Сейчас ИКТ включают аппаратные средства (компьютеры, сервера) и 
программное обеспечение (операционные системы, сетевые протоколы, 
поисковые системы и тому подобное). Их возможности широко применяют во 
время учебного процесса. Большие объемы информации не воспринимаются 
быстро через чтение, но могут восприниматься визуально в виде схем, 
графиков, образов и тому подобное. 

 
10.4.1. Анализ понятия ИК-компетентности в научной литературе 
Современный ученый или специалист должен приобрести ИК-

компетентности. В научной литературе понятие ИК-компетентности имеет 
разнообразную трактовку.  

 Елизаров А.А. под ИК-компетентностью понимает совокупность 
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знаний, умений и опыта деятельности, причем именно наличие такого опыта, 
является определяющим по отношению к выполнению профессиональных 
функций [2].  

 Шилова О.Н. и Лебедева М.Б. [4] определяют ИК-компетентность как 
способность индивида решать учебные, жизненные, профессиональные задачи 
с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 За Насыровой Н.В., это – мотивация, потребность и интерес к 
получению знаний, умений и навыков в области технических, программных 
средств и информации [5].  

 Компетентность педагогов в области ИКТ рассматривается 
Горбуновой Л.М. и Семибратовым А.М. [1] как готовность и способность 
педагога самостоятельно и ответственно использовать эти технологии в своей 
профессиональной деятельности. 

Украинскими учеными также было раскрыто содержание ключевых 
компетентностей во время применения ИКТ (Овчарук В.В., Жалдак Н.И., 
Морзе Н.В., Быков В.Ю., Спирин О.М. и др.) [6]. Они предусматривают 
способность ориентироваться в информационном пространстве, получать 
информацию и оперировать ею в соответствии с собственными потребностями 
и требованиями современного информационного общества. 

Мы под ИК-компетентностью специалиста будем понимать способность 
использовать ИКТ для осуществления информационной деятельности (поиск 
информации, ее определения и организации, управления и анализа, а также ее 
создание и распространение) в своей профессиональной сфере. 

 
10.4.2. Магнитный диск как элемент современного компьютера 
Физика – сложная наука быстро движется вперед и тесно связана с 

современными информационными системами, в частности, лежит в основе всех 
операций с данными. Их понимание характеризует уровень владения как 
физическими основами процессов, так и компетентности в области ИТ 
будущих учителей физики. 

Так, нами предлагается задачи, связанные с компьютерной визуализацией 
физических основ записи данных на магнитные диски. Как известно, схемы, 
таблицы, рисунки на стендах дают возможность не только кратко передать 
часть учебного материала, но и систематизировать и обобщить знания 
студентов. 

Рассмотрим пример визуализации учебного контента на примере изучения 
темы «Магнитные диски». 

Современные компьютеры по конструктивным особенностям делятся на 
портативные (переносные) и стационарные. Но не смотря на такие 
особенности, все они функционируют на одних физических явлениях и 
процессах. 

Рассмотрим магнитный диск как элемент современного компьютера с 
учетом строения, принципа действия и физических процессов, происходящих в 
нем. 

Память компьютера предназначена для долговременного хранения 

МОНОГРАФИЯ 126 



 Наука и инновации в современном мире: образование, воспитание, физическое воспитание и спорт      Книга 2 

программ и данных. Устройства внешней памяти (накопители) являются 
энергонезависимыми, выключение питания не приводит к потере данных. Они 
могут быть встроены в системный блок или выполнены в виде 
самостоятельных блоков, связанных с системным через его порты. Важной 
характеристикой внешней памяти служит ее объем. Не менее важными 
характеристиками являются время доступа к информации и скорость обмена 
информацией. Эти параметры зависят от устройства считывания информации и 
организации типа доступа к ней. 

Магнитные диски, или «винчестеры», является обязательным компонентом 
персонального компьютера. Магнитный диск – это несколько алюминиевых 
пластин, покрытых магнитным слоем, которые вместе с механизмом 
считывания и записи заключены в герметически закрытый корпус внутри 
системного блока (рис. 1). 

 
Рис. 1. Жесткий магнитный диск 

 
Важнейшей функцией магнитных дисков является хранение некоторого 

объема данных (информации). А это в свою очередь указывает на основные 
физические законы, которые являются основой таких дисков, а именно, 
намагничивание веществ (диамагнетиков, парамагнетиков, ферромагнетиков), 
понятие спин-орбитальной взаимодействия доменов, размерные эффекты в 
ферромагнетиках, кривую намагничивания Столетова, остаточного 
намагничивания, коэрцитивную силу, учет формы петли гистерезиса при 
конструировании устройств, основанные на магнитных свойствах, продольную 
и поперечную запись, гигантский магниторезистивный эффект при считывании 
данных с диска и способа модуляции при записи. 

Благодаря своим физическим свойствам и строению, магнитные диски 
являются наиболее распространенными внешними носителями благодаря 
неограниченному количеству перезаписей данных – износ происходит только в 
результате разрушения подшипников, а именно магнитное покрытие остается 
неизменным [10].  

Стоит отметить, что запись и чтение данных в магнитных носителях 
происходят по разным законам: записывается определенная функция, а 
считывается ее производная (записан сплошной цепочка из нулей или единиц 
не дает отклика на головке чтения). В связи с этим перед записью данные 
должны быть модифицированы, что делают с помощью модуляции  

В настоящее время известны различные способы модуляции, начиная с 
простой частотной и заканчивая современными способами модуляции RLL. 
Заметим, что развитие методов модуляции происходил с целью как можно 
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большего уплотнения данных на поверхности носителя. 
Именно модуляцию можно легко и наглядно изобразить визуально. Это 

приведет к более простому пониманию и представлению этого процесса в 
обучающихся (рис. 2). 

 

 
Рис.2. Логические основы записи магнитных дисков 

 
При более детальном анализе записи дисков на физическом уровне можно 

также показать в виде зарисовок, а именно то, что запись может быть 
осуществлена двумя способами. При продольном способе (рис. 3а) головка 
записи имеет симметричную форму, а силовые линии магнитного поля 
замыкаются через несущий слой ферромагнетике вдоль этого самого слоя. При 
поперечном способе (рис. 3б) записи головка записи не симметричная.  

 
а) продольный способ          б) поперечный способ 

Рис.3. Физические основы записи магнитных дисков 
 
10.4.3. Учебный стенд как инструмент повышения эффективности 

обучения 
Анализируя теоретический материал можно сделать вывод, что, такая тема 

как «Магнитные диски. Функции и строение» очень большая по объему, но, как 
правило, на ее изучение отводится не так много времени. И, вообще, запомнить 
большое количество материала не так и легко. Поэтому нами был разработан 
визуальный стенд (рис. 4) с важнейшими частями материала (строение 
магнитного диска, структура магнитного покрытия, физические основы чтения, 
логические и физические основы записи информации на них и тому подобное). 

Авторская визуализация учебного материала не является широко 
распространенной, но идеи, заложенные в предлагаемом стендовом материале, 
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способствуют пониманию, запоминанию, обобщению и систематизации знаний 
по информационным технологиям. 

 
Рис.4. Визуализация учебного материала в виде наглядного стенда 

 
Такие подходы к визуализации материала в обучении позволяют активно 

использовать компьютерную графику, предусматривают анализ 
информационных источников и вычленения главного из большого количества 
информации, а также формируют системный взгляд на физические процессы 
функционирования информационных систем, что в свою очередь формирует 
ИК-компетентности будущих учителей физики [11]. 

Психолого-педагогические исследования использования наглядности 
утверждают, что учебный стенд можно считать инструментом повышения 
эффективности обучения, причем такая эффективность базируется на 
визуальных коммуникациях, которые должны заинтересовывать субъектов 
обучения и убеждать их в том, что этот учебный предмет является важным и 
нужным. Разработка наглядных материалов требует сочетания знаний и умений 
не только в области самого учебного предмета (этого мало для создания 
полноценного учебного стенда), а и в области информационных технологий, 
психологии, эстетики, дизайна и даже создание рекламной продукции [9].  
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Часто бывают случаи, когда электронные версии стендовых материалов 
создают специалисты по компьютерной графике. Они профессионально и 
быстро выполняют заказ, но при этом общий результат не всегда удовлетворяет 
заказчиков (неудачная цветовая гамма или визуальные акценты не на том 
материале, или отсутствие нужных ассоциаций между фрагментами прочее) 
или видение результата исполнителями заказа и заказчиками оказывается 
разным. Поэтому на плечи разработчика возлагается дизайнерская реализация 
проекта.  

В этом случае стоит обратить внимание на следующее [9].  
1. Определение визуального типа стенда – грамотный подход к разработке 

наглядности учебного характера требует создания не скучного изображения 
или перечня законов, а ярко выраженной сущности той информации, которую 
выносят на стенд.  

2. Композиционное представление материала – восприятие информации 
(текста, цифр), расположенной по краю, требует значительно большего усилия, 
чем восприятие информации, расположенной ближе к центру. Поэтому 
дизайнеры советуют по периметру стараться оставлять нетронутую зону или 
создавать стенды с асимметричной композицией.  

3. Цветное представление материала – важнейшее средство ассоциативно-
образного воплощения темы, поэтому при оформлении стенда следует помнить, 
что цвет эмоционально воздействует на человека: он может влиять на 
работоспособность, настроение, изменять зрительное восприятие объема и 
формы изображаемых предметов. Для создания выразительного стенда 
рекомендуется применять ограниченное количество цветов (не более двух-
трех). Большое их количество создает излишнюю пестроту и затрудняет 
восприятие информации. 

 
Выводы 
Эффективность использования наглядности складывается из многих 

факторов, среди которых основными являются правильный подбор тематики, 
взвешенное информационное наполнение, качественный дизайн учебного 
стенда. 

Дизайн стенда с конкретного учебного предмета является визуальным 
воплощением учебного курса. При этом важнейшими составляющими 
эффективной визуализации остаются не только профессиональное наполнение 
учебным материалом, а и эстетическое восприятие стенда, обеспечивающих 
формирование положительной мотивации обучения.  

Учет особенностей внимания, восприятия и мышления субъектов обучения 
служит не только мощным инструментом в профессиональной деятельности 
учителя, но и является также базой для визуального воздействия на субъектов 
обучения. 

Подход, который подает визуальное представление сложной темы в виде 
таблиц, схем, изображений, объединяемых в наглядный стенд, реализует 
межпредметные связи курсов физики и информатики и вместе с этим 
способствует сознательному усвоению будущими учителями физики и 
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информатики учебного материала. Как показывает практика, именно 
визуализация учебного материала непосредственно влияет на качество 
обучения, а ее восприятие через различные мобильные средства (планшеты, 
смартфоны и тому подобное) позволяет приблизиться к технологиям 
повсеместного обучения и благодаря информационным технологиям, вывести 
на новый уровень качество подачи учебного материала. 

Как показывает наш опыт, сочетание физических знаний и знаний и 
умений в области ИТ не только углубляют компетентности будущих учителей 
физики, но и способствуют увеличению мотивации учиться самому и обучать 
других [3; 7; 8; 11; 12]. Такие подходы в обучении сочетают современные 
тенденции информатизации общества и вместе с этим формируют системный 
взгляд на физические процессы функционирования информационных систем, 
что, в свою очередь, влияет на уровень ИК-компетентности будущих учителей 
физики. 

 
10.5. Учбова загальногеологічна інформаційно-комп’ютерна система 
Вступ 
Кількість інформації, яку повинні засвоювати студенти, з кожним роком 

неухильно збільшується. Також, постійно зростають професійні вимоги до 
випускників геологорозвідувальних факультетів. Це пов’язане із тим, що 
більшість родовищ корисних копалин України, які мають просту будову, вже 
відкрито, а для пошуків нових родовищ складної будови необхідно мати 
поглибленні інтегровані знання і володіти сучасними методами роботи з 
інформацією. Підготовка фахівців геологів і геофізиків високої кваліфікації 
вимагає обов’язкового впровадження в  навчальний процес інформаційно-
комп’ютерних технологій. Але використання у навчальному процесі окремих 
комп’ютерних програм з окремих дисциплін не дає належного результату. 
Значною проблемою при цьому є  проблема інтегрування студентами знань з 
різних загальногеологічних дисциплін. Як показує досвід викладачів, студенти 
засвоюють  загальногеологічні  дисципліни (загальна геологія, мінералогія, 
кристалографія, петрографія, літологія, історична геологія, структурна геологія, 
гідрогеологія, геотектоніка та ін.) окремо, тобто кожна дисципліна засвоюється 
ізольовано від інших дисциплін. При цьому, виникає така ситуація, що коли 
студентам необхідно використовувати знання з різних дисциплін комплексно, 
то у багатьох випадках вони розгублюються і не можуть інтегровано 
використовувати отримані знання.  

Вказана проблема існувала завжди і, переважно, лише на виробництві у 
процесі практичної роботи відбуваєся процес інтегрування знань вже не 
студентів, а молодих фахівців. А це призводить до суттєвої втрати часу і до 
зниження ефективності роботи молодих спеціалістів на виробництві  і, 
звичайно – до погіршення в цілому виробничого процесу. Сьогодні, у зв’язку з 
розвитком інформаційно-комп’ютерних технологій, з’явилась можливість 
прискорити цей процес.     

Виходячи з вищезгаданого, дана стаття присвячена, в цілому, проблемі 
створення інформаційно-комп’ютерного інструментарію для підвищення 
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ефективності підготовки студентів геологічних і геофізичних спеціальностей 
вузів. Зокрема, пропонується створення  інтегрованої навчальної інформаційно-
комп’ютерної системи загальних базових геологічних дисциплін. 

Основою такої системи є банк даних і функціональна структура системи, 
які стисло розглядаються нижче. 

 
10.5.1. Банк даних  
Банк даних є основою будь якої інформаційно-комп’ютерної системи. Під 

банком даних автором розуміється комплекс програмних і технічних засобів, 
який дозволяє здійснювати введення інформації, її зберігання, відображення, 
взаємодію з іншими програмними засобами, і власне інформацію, розташовану 
в спеціальних базах даних. У даній статті ми розглянемо лише таку складову 
частину банку даних, як програмні засоби. Технічні засоби не розглядаються, 
тому що це потребує особливих спеціальних досліджень і обґрунтувань. До 
того ж, технічні засоби є вторинною складовою частиною системи і вони лише 
призначені вирішувати поставлені завдання і можуть бути різноманітними за 
параметрами та асортиментом. Кожна фірма може використовувати той набір 
технічних засобів, якій для неї більш зручний і доступний із фінансової точкі 
зору.  

Програмні засоби банку даних – це комплекс спеціалізованих, зведених в 
єдину систему комп’ютерних програм, який дозволяє створювати електронні 
архіви інформації і здійснювати різноманітні операції з цією інформацією. 
Спеціалізовані програми для обробки інформації до банку даних не входять, 
але програмні засоби банку даних повинні забезпечувати мінімальний 
стандартний набір операцій (сортування інформації, статистична обробка та 
ін.). 

Основа банку даних – це комплекс баз даних (таблиць), в яких зберігається 
уся вихідна інформація. Бази даних групуються у розділи, які відповідають 
основним базовим загальногеологічним дисциплінам. До вказаних розділів 
відносяться, наприклад, наступні: “Загальна геологія”, “Кристалографія і 
мінералогія”, “Петрографія”, “Літологія”, “Історична геологія та 
палеонтологія”, “Геоморфологія”, “Структурна геологія та геокартування”,  
“Геотектоніка”, “Корисні копалини”, “Геодинаміка”, “Стратиграфія”, 
“Гідрогеологія”, “Геохімія”, “Геоєкологія” та ін. У свою чергу кожен розділ 
буде поділятися на два наступні підрозділи: “Загальнотеоретична навчальна 
інформація” і “Інформація для виконання практичних навчальних завдань”.  

Розділ “Загальна геологія” має в системі особливе значення. Це пов’язане з 
тим, що предмет “Загальна геологія” є фундаментом, на якому базується 
вивчення всіх інших геологічних дисциплін. Практика викладання показує, що 
від того, як студенти засвоїли та опрацювали курс “Загальна геологія”, 
залежить ефективність і успішність засвоєння ними подальших геологічних 
предметів. Тому, розділу “Загальна геологія” треба приділити в системі 
особливу увагу, він повинен бути дуже детальним, зручним для користування 
та максимально логічним. Фактично, даний розділ є вже сам по собі 
інтегрованою підсистемою великої системи, яка пропонується.  Тому що, в 
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цьому розділі вже представлена інформація у скороченому вигляді  із різних 
геологічних дисциплін. Успішне першочергове засвоєння цього розділу є 
особливо необхідним і дозволить студентам при подальшому навчанні вже 
мати певний набір знань при опануванні різноманітних геологічних дисциплін. 
Тобто, повторення певної інформації є необхідною і обов’язковою складовою 
при вивченні геології, і, взагалі, при вивченні і опануванні подібних складних 
наук. 

Особливе місце в банку даних займає розділ “Довідники”. Цей розділ 
також буде складатись з двох підрозділів: “Довідники загального 
використання”, “Довідники стандартизованої термінології і даних для 
виконання практичних завдань”. Довідники є основою, фундаментом всієї 
інформаційної системи, тому що вони забезпечать використання 
стандартизованої термінології та інформації. 

Банк даних, як видно з вищезгаданого, буде, по-перше, використовуватись, 
як довідникова навчальна система. Для кожної дисципліни у банку даних 
будуть зосереджені: конспект лекцій, лабораторний практикум, різноманітна 
допоміжна інформація з даної дисципліни, словник основної термінології, 
робоча програма дисципліни, перелік рекомендованої літератури, посилання на 
різноманітні інформаційні геологічні ресурси в інтернеті та ін.  

Але використання банку даних цим не обмежується. Після заповнення 
банку даних базовою вихідною інформацією, він буде використовуватись 
студентами для виконання різноманітних практичних завдань. Саме у цьому і 
полягає основне інтеграційне значення даної системи. Мається на увазі, що для 
виконання певних навчальних завдань необхідно буде використовувати 
геологічну інформацію з різних дисциплін, тобто інтегрувати інформацію, що і 
є основною метою запропонованої навчальної системи.   

Виконання різноманітних учбових завдань буде здійснюватись з 
допомогою функціональної структури системи. 

 
10.5.2. Функціональна структура системи  
Під функціональною структурою даної інформаційної системи розуміється 

структура можливостей користувачів при роботі з банком даних. Основою 
системи є комплекс програмних засобів, який дозволить студентам зручно і 
ефективно користуватись банком даних. Вказаний комплекс програмних 
засобів повинен задовольняти такі основні вимоги: 1) давати користувачам 
можливість доступу до інформації всіх розділів банку даних і оперування 
даною інформацією; 2) використовувати загальноприйняту єдину термінологію; 
3) бути зручним, логічним і практичним при використанні.  

Функціональна структура поділяється на розділи і підрозділи, аналогічні 
розділам і підрозділам банку даних. 

Найбільш цікавою і важливою складовою частиною функціональної 
структури системи є комп’ютерні програми для виконання практичних 
навчальних завдань. Ми називаємо ці програми навчальними пакетами 
користувача. Кожний такий пакет користувача буде призначений для 
виконання певних конкретних завдань або комплексу завдань. Система буде 
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укомплектовуватись пакетами користувача поступово і вони будуть постійно 
розвиватись. 

Для прикладу, наведемо деякі можливі пакети користувача.  
 
Пакет 1. “Побудова структурних карт”.  
Даний пакет має дуже велике значення, тому що при різноманітних 

геологічних дослідженнях постійно виникає потреба побудови структурних 
карт поверхні або підошви пластів, горизонтів і товщ. При виконанні роботи у 
даному пакеті буде використовуватись інформація зосереджена у розділах: 
“Топографія”, “Структурна геологія”, “Дані по свердловинах” та ін.   

Пакет 2. “Побудова геологічних розрізів”. 
При будь яких геологічних дослідженнях обовязково необхідно будувати 

різноманітні геологічни розрізи, для того щоб створити найбільш достовірну 
модель земної кори у районі досліджень. У даному пакеті буде 
використовватись інформація розділів: “Геологічна карта”, “Топографія”, 
“Результати буріння”, “Літологія”, “Структурна геологія”. 

Пакет 3. “Визначення мінералів за іхніми фізичними властивостями”. 
Даний пакет є додатковим сучасним інструментом для визначення 

мінералів за іхніми властивостями. В ньому буде використовуватись 
інформація розділу  “Мінералогія та кристалографія“. 

Пакет 4. “Визначення гірських порід за іхнім мінеральним складом, 
текстурами та  структурами”. 

Даний пакет є також додатковим інструментом для визначення гірських 
порід. В ньому буде використовуватись інформація розділів: “Мінералогія”, 
“Петрографія”, Літологія”. 

Пакет 5. “Побудова фаціальної карти еталонного району досліджень”. 
Побудова фаціальних карт необхідна для встановлення історії геологічного 

розвитку території і прогнозування ділянок розташування різноманітних 
корисних копалин. Для виконання роботи у даному пакеті студентам необхідно 
буде використовувати інформацію зосереджену у розділах: “Літологія”, 
“Геоморфологія”, “Корисні копалини”, “Структурна геологія”. 

Пакет 6. “Побудова карт товщин і прогнозування тектонічного режиму 
території”. 

Карти товщин допомагають зясувати особливості тектонічного розвитку 
теритлорії і прогнозувати розміщення корисних копалин. У даному пакеті буде 
використовуватись інформація, зосереджена у розділах: “Літологія”, 
“Структурна геологія”,  “Геотектоніка”, “Історична геологія”. 

Пакет 7. “Стратиграфічні дослідження”. 
Пакет 8. Гідрогеологічні дослідження”. 
Пакет 9. Геохімічні дослідження”. 
Пакет 10. “Визначення генезису покладів корисних копалин”.  
Це складний пакет, в якому будуть інтегруватись різноманітні геологічні 

дисципліни. Він призначений для вдосконалення і розвитку інтегрованого 
мислення студентів. Для роботи у даному пакеті буде використовуватись 
інформація зосереджена у розділах: “Літологія”, “Петрографія”, “Мінералогія”, 
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“Корисні копалини”, “Тектоніка”, “Історична геологія” та ін.  
Пакет 11. “Підрахунок прогнозних і перспективних ресурсів вуглеводнів та 

підрахунок запасів нафти і газу”.  
Даний пакет є дуже важливим і відповідальним. Підрахунок прогнозних і 

перспективних ресурсів вуглеводнів є дуже важливою складовою частиною 
роботи геолога. На основі цих підрахунків планується проведення 
геологорозвідувальних робіт – параметричного, пошукового та розвідувального 
буріння. При виконанні цих підрахунків необхідно розглянути та інтегрувати 
багато різноманітної геологічної та геофізичної інформації. Від цих підрахунків 
залежить головне – ефективність вкладання фінансових ресурсів при 
проведенні тих чи інших робіт. Помилки у підрахунках ресурсів можуть 
привести до суттєвих фінансових втрат і навіть до банкрутства компаній, які 
проводять ці роботи.  

Що ж стосується до підрахунку запасів нафти і газу певних родовищ, то ці 
роботи є квінтесенцією всіх попередніх геофізичних і геологічних робіт. 
Матеріали підрахунку запасів є основою для розробки родовищ і отримання, 
нарешті, реального продукту.  

Слід зазначити, що при роботі із вказаними “пакетами користувача” буде 
використовуватись лише стандартизована загальновизнана термінологія і 
умовні позначення, які будуть зосереджені у довідниковій системі. Взагалі, 
довідникова система є основою всієї представленої інформаційно-комп’ютерної 
системи. Довідникова система повинна бути створена у першу чергу. Тільки 
після її наповнення можлива подальша робота по розробці і вдосконаленні 
різних блоків системи, пакетів користувача та ін.  

Одним з дуже важливих елементів функціональної структури системи є, 
так званий, геологічний тренажер. Геологічний тренажер, це розділ системи, 
який буде складатись з окремих блоків (програм), наповнених різноманітними 
геологічними тестами з різних дисциплін. У даному комп’ютерному тренажері 
студент зможе вибрати собі окрему конкретну дисципліну (літологія, 
петрографія, структурна геологія та ін.) або сукупність питань з різних 
дисциплін і проводити самотестування. На будь якому етапі тестування студент 
може отримати правильну відповідь на те чи інше запитання. Систематичні 
заняття з геологічним тренажером допоможуть студентам більш ефективно 
засвоювати геологічний матеріал з різних дисциплін. Крім того, геологічний 
тренажер може бути використаний при проведенні різноманітних геологічних 
олімпіад при участі різних вузів країни.  

Ще однією необхідною складовою системи буде окремий блок програм 
для оцінки залишкових знань студентів після завершення вивчення ними 
конкретних дисциплін. Ця інформація необхідна як студентам, так і 
викладачам. Викладачам це підкаже, до яких питань необхідно ще раз 
повернутись у навчальному процесі, а студенти зможуть реалістично оцінити 
рівень своїх знань і повторити ті питання, які вони слабо опанували. 

 
Висновки 
1 Слід зазначити, що геологічні дисципліни вивчають не тільки майбутні 
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геологи і геофізики, а також і студенти інших спеціальностей, таких як: 
екологія, спорудження нафтогазопроводів, розробка родовищ нафти і газу, 
розробка родовищ корисних копалин, буріння. Тобто, базові геологічні знання 
мають величезне значення для розвитку держави в цілому і, зокрема, для 
створення її  мінерально-сировинної бази.  

2 Дуже важливе значення буде мати дана система при заочному навчанні. 
Справа у тому, що студенти, які навчаються заочно, не мають можливості 
систематично отримувати знання, як студенти на стаціонарі. Заочники, 
фактично, навчаються два рази на рік під час сесій. Вони встигають прослухати 
невелику кількість лекцій і опрацювати декілька лабораторних занять. 
Проблеми також виникають при пошуках заочниками літератури.  

Використання даної системи допоможе заочникам швидко знайти потрібну 
літературу і в стислий час проглянути весь курс необхідної дисципліни, а також 
попрактикуватись у виконанні конкретних лабораторних і практичних занять.  

3 Зараз починає впроваджуватись така нова для нас форма навчання, як 
дистанційне навчання. Цей вид навчання особливо потребує таких 
информаційно-комп’ютерних інструментів, як представлена система. Студенти, 
які навчаються дистанційно, мають дуже обмежену можливість спілкування із 
викладачами і позбавлені загального студентського середовища. Тому, без 
використання подібних систем рівень їх підготовки буде дуже низьким і, в 
цілому, мало ефективним.  

4 Представлена система може бути прикладом для створення подібних 
систем, в цілому для нафтогазового комплексу держави. Особливо, такі 
системи необхідні при пошуках, розвідці і розробці родовищ нафти і газу. 
Звичайно подібні системи необхідні і для робіт на інші корисні копалини, 
перелік яких дуже великий. 

5 Головна мета створення вищезгаданої комп’ютерної системи – 
забезпечення навчального процесу ефективним сучасним інструментом, з 
допомогою якого студенти змогли б інтегрувати геологічні знання, отримані з 
різних дисциплін, і використовувати ці знання для вирішення конкретних 
комплексних задач.  

На закінчення слід зазначити, що практична реалізація запропонованої 
інформаційно-комп’ютерної системи можлива лише поетапно. У даній статті 
показані лише деякі контури загальногеологічної інформаційної учбової 
системи у дуже скороченому вигляді. При подальший роботі необхідно скласти 
детальний проект реалізації системи. Такий проект сам по собі є великою 
роботою. До речі перші крокі у цьому напрямку вже зроблені. Зокрема, 
створений пілотний програмний продукт під назвою “Регіон”, в якому вже 
створені певні частини банку даних і основа довідникової системи. Також 
почата розробка деяких пакетів користувача.   
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ГЛАВА 11. РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

Введение 
Для современного постиндустриального общества роль информационных 

технологий является чрезвычайно важной, они имеют  в настоящее время 
центральное место в процессах интеллектуализации обществ, в том, что идет 
развитие их систем образования и культуры. Вследствие их широкого 
использования в самых разных областях  деятельности людей можно отметить 
целесообразность того, чтобы скорейшим образом ознакомиться с ними, 
причем с ранних шагов обучения и познания.  

Использование технологий мультимедиа образовательных сферах  
множества развитых западных стран происходит довольно успешным образом: 
применение видеоэнциклопедий; интерактивных путеводителей; тренажеров; 
ситуационно-ролевых игр; электронных лекториев; персональных 
интеллектуальных гидов для разных научных дисциплин, которые являются 
обучающими системами с применением технологий  искусственного 
интеллекта; исследовательского обучения при моделировании изучаемых 
процессов в аналоговых или абстрактных формах; систем самотестирования 
знаний обучающихся; осуществление моделирования ситуаций до уровней 
полного погружения - виртуальной  реальности (для того, чтобы изучить язык - 
проведение моделирования деловых переговоров на иностранном языке, 
проведение моделирования  положения на бирже, когда изучаются 
экономические вопросы и т.д.). 

Использование обучающей программе не может обеспечить замену  
человека-преподавателя, но при этом можно не только можно сделать  
дополнение и усовершенствование деятельность преподавателей, а в 
определенных областях, где идет развитие самостоятельности, творческого 
мышления, такая программа играет уникальную роль, ее мы на настоящий 
момент не сможем понять в полной мере.  

Подводя итоги вышеизложенного, мы можем отметить, что проблема 
формирования обучающих программ или курсов в области физкультурного 
образования является актуальной.  

Цель и задачи данной работы:   
-Изучить основные понятия о компьютерных обучающих системах;  
-Определить общую структуру системы, обучающей общей физической 

подготовке 
-Разработать программу для демонстрации физических упражнений. 

 
11.1. Компьютерные обучающие системы 
11.1.1. Основные понятия 
Прежде всего, необходимо отметить, что на настоящий момент нет  

четкого определения, что такое обучающая программа или электронный  
учебник, как и трудно найти общепринятое название, что такое  компьютерная 
обучающая система. В литературных источниках на эту тему можно встретить 
самые разные варианты названий и соответствующих им определений. Можно 
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привести некоторые из них. 
Т.С. Буториным дается такое определение: Электронный учебник является 

сложным объектом дидактического проектирования при  использовании новых 
информационно-педагогических технологий. 

И.А. Калининым определяются электронные средства обучения как 
программные средства, которые содержать определенный материал по учебным 
темам или курсам и средства для того, чтобы проверить его усвоение. При этом 
мы изначально предполагаем, что средства будут применяться или в качестве 
дополнения к существующим учебникам (и проводим курсам обучения), или 
им выполняются задачи “репетитора”. 

Н.И. Паком дается определение того, что  электронный учебник является в 
большей степени инструментом по обучению и познанию, и то, какова будет 
его структура и содержание определяется целями его применения. Он является 
и репетитором, и тренажером, и самоучителем. Особую значимость он имеет, 
когда рассматриваются нелинейные  технологии и коммуникационные 
системы. 

С.А. Христочевским определяется электронный учебник в виде  
программно-методического комплекса, обеспечивающего возможности по  
самостоятельному или при участии преподавателей освоению учебных курсов 
или их больших разделов как раз на основе компьютеров. В электронном 
учебнике или курсе обычно есть три составляющих: презентационная 
компонента, в которой идет изложение основной  информационной части 
курса; упражнения, которые способствуют тому, чтобы были закреплены 
полученные знания; тесты, которые позволяют  осуществлять объективные 
оценки знаний обучающихся. 

А.В. Хуторским отмечается, что электронным учебником является  такой 
учебник, который выполняют в формате, который допускает наличие  
гиперссылок, графики, анимации, речи дикторов, регистрационных форм, 
интерактивных заданий, мультимедийных эффектов. 

Если обобщить вышесказанное, то мы можем сказать, что электронным  
средством обучения является обучающая программная система с комплексным 
назначением, которая ведет к обеспечению непрерывности и полноты 
дидактического цикла обучающих процессов, ведет к предоставлению 
теоретического материала, поддерживает тренировочную учебную 
деятельность, ведет контроль по уровню знаний, и еще  поддерживает 
информационно-поисковую деятельность, идет поддержка математического и 
имитационного моделирования при компьютерной визуализации, 
предоставляются сервисные услуги при условии, что есть  интерактивная 
обратная связь. 

 
11.1.2. Преимущества и недостатки в обучающих программах 
Когда формируются  учебные пособия, то в основном, используют  

методику программированного обучения, это ведет к определённым  
требованиям по структуре и методике обучения с применением таких  средств. 
Если говорить о технической точке зрения, то подобные учебные средства во 
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многих случаях похожи на презентации и формируются в виде  набора слайдов.  
В таком подходе не всегда отражается традиционное понятие  учебника, 

являющимся основным средством обучения. В нем пользователь не использует 
полноценным образом возможности, связанные с поиском и анализом 
информации, не идет формирование навыков самостоятельных 
исследовательских работ, затруднены возможности варьирования содержаний в 
обучении. Сформированные подобным образом средства трудно вносить в 
учебные процессы. 

Несмотря на то, что есть неоспоримые достоинства, в использовании   
электронных обучающих средств есть определенные недостатки. Среди них  
недостатки, которые связаны со специфическими характеристиками работ с 
информацией,  находящейся электронных носителях – процесс чтения с экрана 
менее удобен, чем с бумажных листов, он ведет к повышенной  утомляемости 
органов зрения, требуется наличие определенных технических средств и т.д. 
Более существенными являются недостатки, которые вследствие погрешностей, 
когда пишутся электронные учебники. Это можно увидеть в том, то 
отсутствует: 

• учет по психолого-педагогических требованиям; 
• адресность (проведение учета индивидуальных особенностей 

обучающихся, состояния их здоровья (например, инвалидность), 
профессиональная направленность при обучении и др.); 

• унификация по использованию терминологии и обозначений; 
• междисциплинарные связи и есть недостаточная преемственность в 

материале; 
• единый подход к проведению подбора иллюстративных  материалов. 
Подобная ситуация возникает потому, что процессы интенсивного 

формирования электронных учебников начались относительно недавно, и 
большей частью они протекают стихийным образом, в этой связи в коллективы 
разработчиков программных продуктов, имеющих учебную  направленность  
не во всех случаях входят специалисты, которые работают в сферах педагогики 
и психологии, эргономики, медицины и др. 

С тем, чтобы устранить такие недостатки, может быть предложен  другой 
подход для построения электронных учебников, который основывается на том, 
что электронный учебник понимают как  открытую  информационную систему. 
При таком подходе в качестве основы учебника рассматривают именно 
информационное наполнение. 

Информационные системы являются совокупностью определенным  
образом структурированных данных (баз данных) и комплексов аппаратно-
программных средств для того, чтобы хранить данные и манипулировать ими.  

В обучающие системы следует включать такие виды модулей учебных  
материалов: 

• Текстовые. Основой в таких модулях является  текст, имеющий   
гиперссылки, они приводят к другим модулям; 

• статические иллюстрации, используют  в различных графических 
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форматах; 
• аудио и видео материалы; 
• программные расширения модулей . 
С тем, чтобы выполнялись задачи, которые связаны с проведением поиска 

в системах  необходимо предусматривать механизмы для осуществления 
полнотекстового поиска, что предоставляет возможности для того, чтобы был 
поиск необходимых материалов на базе ключевых слов  или содержания. 

В системе, которая будет спроектирована на основе того, что учтены  
вышеуказанные критерии, есть возможности для проведения реализации как 
традиционных схем формирования учебных программных средств, так и 
практически любых других. В такой системе можно хранить и обрабатывать  
довольно большие массивы  информации, поскольку есть средства для того, 
чтобы редактировать и индексировать, они функционируют с такими же 
материалами, что и средства для осуществления просмотров. 

В этапах разработок и внедрения обучающих программных средств  
возникают  вопросы о том, насколько целесообразным будет применение  таких 
средств обучения, и, в этой связи, требуется проводить выявление  
преимуществ в компьютерных обучающих технологиях  если  сравнивать с 
традиционными средствами обучения, те, которые давно используются.  

Анализ показывает, что обычные подходы в обучающих процессах, 
например, которые касаются  чтения научной литературы, прослушивания  
лекций, посещения семинаров, просмотра учебных видеофильмов, уже давно 
считаются эффективными средствами для получения знаний.  

Для каждого из отмеченных средств существуют определенные 
недостатки: 

• информацию представляют, в основном, только в одной форме, в этой 
связи есть недостаточная иллюстративность для классических учебников или, 
когда рассматривают  видеоматериалы, требуется  применять  еще и другие 
носители информации, это могут быть пояснительные  брошюры;  

• поиск информации по любому из отмеченных видов обучения 
представляет собой длительный и трудоемкий процесс; 

• отсутствие эффективных методов проверки знаний обучающихся 
определяет то, что проведение контроля для процессов усвоения материалов  
может осуществлять только преподаватель.  

Сделать объединение всего лучшего, что есть в обычных методах  
обучения и осуществить устранение отмеченных недостатков можно, применяя 
возможности электронных форм представления информации. 

То есть, обучающие программы имеют такие основные  преимущества: 
• интерактивность, которая является бесценной для образовательных 

процессов, она дает возможности без усилий исполнять рутинные операции 
(проведение поиска, вычислений) и делать индивидуализацию получения и 
усвоения информации; 

• долговременная актуальность. Для электронных изданий можно сказать, 
что они являются практически вечными: основные затраты связаны с   
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разработкой первой версии, а для текущих изменений, дополнения определяют 
сравнительно малые затраты. 

На основе изучения различных средств обучения, мы можем отметить, что 
есть превосходство электронных средств обучения  традиционных средств по 
тому, какие возможности поиска и навигации, а также по тому, какая 
наглядность, при том как проведение контроля знаний и обратной связи с 
преподавателями оставляют желать лучшего, это дает обширную область для 
последующих исследований и разработок. 

 
11.1.3. Классификация обучающих систем 
В качестве основания для того, чтобы проводить классификацию, можно 

рассматривать особенности учебной деятельности обучающихся, когда они  
работают с программами. Большим числом  авторов отмечается четыре вида в 
обучающих программах: 

• тренировочная и контролирующая; 
• наставническая; 
• имитационная и моделирующая; 
• развивающая игра. 
Программа 1-го вида (тренировочная) предназначена для того, чтобы 

закреплять умения и навыки. Мы предполагаем, что уже прошло изучение  
теоретического материала. Такая программа в случайной последовательности 
предлагает обучающемуся вопросы и задачи и идет подсчет количества тех 
задач, которые правильно и неправильно решены (если получен  правильный  
ответ, то может быть выдана поощряющая обучающегося реплика). Если ответ 
неправильный обучающийся может получить помощь как подсказку. 

Программа 2-го вида (наставническая) предлагает обучающимся 
теоретический материал для того, чтобы они его изучили. Задачи и вопросы в 
такой программе необходимы, чтобы был организован человеко-машинный  
диалог, для того, чтобы было управление ходом обучения. Например если 
ответы, которые дает обучающийся, являются неверными, в программе  может 
быть “откат назад” для того, чтобы осуществить повторное изучения 
теоретических материалов. 

Программа 3-го вида (моделирующая) базируется на том, что, в первую 
очередь, есть графически-иллюстративные возможности компьютера, и, во 
вторую, вычислительные, позволяющие проводить компьютерные  
эксперименты. Подобные программы дают для обучающихся возможности  
наблюдения на экранах дисплеев некоторых процессов, влияя на их ход за счет 
подачи команд с клавиатуры, которые меняют значения параметров. 

Программа 4-го вида (игра) предоставляет в распоряжение обучающегося 
некоторые воображаемые среды, существующие лишь в компьютере миры, 
наборы определенных возможностей и средств, позволяющих проводить их 
реализацию. Применение средств для реализации возможностей, которые 
предоставляет программа, касающихся  изучения  мира игр и работой в этом 
мире, ведет к развитию обучаемых, у них формируются  познавательные 
навыки, они самостоятельным образом  открывают закономерности, отношения 
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объектов действительности, которые имеют большое значение. 
Широкое распространение имеют обучающие программы, относящиеся к 

первым двух видам,  поскольку они относительно не очень сложные, есть 
возможности унификации, когда  разрабатываются многие блоки программ. 
Если программа 3-го и 4-го вида требует, чтобы была большая работа  
программистов, психологов, специалистов в сфере  изучаемых предметов, 
педагогов-методистов, то технологии формирования программ 1-го и 2-го 
видов в существующих условиях сильно упростились при появлении  
инструментальных средств или наполняемых автоматизированных обучающих 
систем (АОС). 

Среди основных действий, которые выполняются программы первых двух 
видов: 

• предъявляется кадр с текстом и графическими изображениями; 
• предъявляется вопрос и меню вариантов ответов (или ожидается  ввод 

открытого ответа); 
• проводится анализ и оценивается ответ; 
• предоставляется кадр помощи, когда нажата специальная клавиш.  
Их можно быть легко и унифицировано запрограммировать, так что 

разработчикам обучающих программ останется ввести в компьютеры лишь 
соответствующие тексты, варианты возможных ответов, сделать на основе  
манипулятора “мышь” картинки. Формирование обучающих программ в таких 
случаях происходит без процессов программирования, не требуются  серьезные 
компьютерные познания и это может сделать любой педагог-предметник. 

 
11.1.4. Психологические методы, связанные с усвоением знаний, 

которые лежат в основе обучающих программ 
Когда  разрабатываются  сценарии учебной работы следует принимать во 

внимание психологические закономерности того, как усваиваются знания, 
указанные в педагогической психологии и дающие возможности для 
повышения эффективности процессов обучения. Проведем рассмотрение  
некоторых наиболее известных и "технологичных" теорий усвоения.  

Бихевиористская теория обучения. Для бихевиоризма (от лат. behavior - 
поведение) не происходит рассмотрения внутренних процессов человеческого 
мышления. Проводится изучение поведения, которое трактуют как сумму 
реакций на определенные ситуации.  

Одним из основоположников бихевиоризма Э. Л. Торндайком (1874-1948) 
считалось, что проведение обучения людей необходимо строить на основе 
только механических, а не сознательных правил. В этой связи он стремился 
сделать описание обучения людей на основе простых правил, которые 
справедливы одновременным образом и для животных. Для подобных правил 
отметим два закона, которые послужили как платформа  для последующего 
развития теорий обучения.  

В первом из них, который называется законом тренировки, говорится о 
том, что, чем чаще повторяют определенную реакцию на ситуацию, тем будет 
более прочная связь между ними, а вследствие того, что прекращается  
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тренировка (повторение)  эта связь ослабляется.  
Второй закон рассматривался как закон эффекта: если идет сопровождение 

связи среди ситуациями и реакциями состояниями  удовлетворенности 
(удовольствий) индивидов, то идет рост прочности такой связи и наоборот: 
идет уменьшение прочности связи, если результаты действия ведут к 
состояниям неудовлетворенности.  

Основываясь на таких законах, последователем Торндайка Б. Ф. 
Скиннером была разработана в начале 50-х годов весьма технологичная 
методика обучения, которую назвали потом линейное программирование.  

Ассоциативно-рефлекторная теория усвоения. Определение ассоциации в 
этой теории рассматривают в виде связи между психическими явлениями, если 
она существует, актуализация одного явления определяет то, что появляется 
другое. В результате, обучение для ассоциативно-рефлекторной теории 
трактуют в виде установления связей среди  различных  элементов знания. 
Считается, что связи делятся на внешние и внутренние. За счет внешних связей 
происходит только механическое заучивание. В качестве примера можно 
привести, правило, позволяющего осуществить  запоминание 
последовательности цветов в цветовом спектре: "Каждый Охотник Желает 
Знать, Где Сидит Фазан". За счет внутренних, логических  связей есть 
возможности получения из одних элементов знания (вывода) других элементов.  

В качестве необходимых условий для того, чтобы применять  
ассоциативно-рефлекторную теорию усвоения рассматривают существование  у 
обучаемых определенных фундаментов знаний и возможности владения ими 
логическими операциями, которые дают возможности для связи между собой 
ранее изученных и новых элементов знания. Можно представлять методику в 
ассоциативно-рефлекторном обучении как  схему, содержащую   шесть таких 
этапов: 

• Проведение актуализации по ранее усвоенным элементам знания 
(осуществление контроля, напоминания).  

• Формирование связей среди ранее усвоенных и новых  элементов знания.  
• Проведение фиксации и осмысления по новым элементам знания.  
• Проведение закрепления новых знаний.  
• Осуществление обобщения для элементов знания, которые ранее усвоены 

и являются новыми, в единые системы.  
• Проведение закрепления обобщенного знания.  
Когда делается  конкретная реализация такой схемы для глобального  

сценария учебных работ с обучающими программами, можно сделать 
построение локальных сценариев в каждом этапе, при этом используется  
универсальная бихевиористская формула.  

Теория поэтапного формирования умственных действий. Основателем   
теории считается П.Я. Гальперин, потом его теория получила развитие в трудах 
Н.Ф. Талызиной, работали и  других его последователи. Исходя  из такой 
теории процессы обучения следует планировать как схему, которая состоит из 
шести шагов: 
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• Формирование мотивации при изучении учебного материала.  
• Создание ориентировочной базы деятельности, например, проведение 

изучения общих структур учебных материалов.  
• Материальные или материализованные формы деятельности. Для этого 

шага организуют учебная деятельность непосредственным образом с теми 
материальными объектами, которые изучают или рассматривают  их 
заменители: макеты, чертежи, схемы и др.  

• Проведение абстрагированной от материальных объектов внешнеречевой 
деятельности. Можно рассматривать не только процесс проговаривания вслух, 
но письмо.  

• Проведение абстрагированной деятельности, которая протекает в виде 
внутренней речи (говорят о внешней речи про себя).  

• Осуществление учебной деятельности, протекающей в абстрагированных 
свернутых, умственных формах.  

Концепция алгоритмизации. В качестве основной сферы  применения  этой 
теории усвоения считают  анализ алгоритмов решения задач. В 
технологической схеме учебной работы относительно этой теории есть 
возможности для  обозначения  пяти этапов. 

• Осознают область использования усваиваемых подходов.  
• Знакомятся с тем, какой алгоритм решения задачи в целом.  
• Проводят учебную деятельность на основе алгоритма с внешней опорой 

(говорят о том, что алгоритм находится перед глазами).  
• Проведение учебной деятельности на основе алгоритма при  

эпизодической внешней опоре (мы не имеем алгоритм перед глазами, но есть 
возможности для того, чтобы  понять особенности его описания).  

• Проведение учебной деятельности на основе алгоритма без внешней 
опоры.  

 
11.2. Этапы реализации 
11.2.1. Элементы управления для сценариев обучающих программ 
Исходя из того, какие  постулаты общей теории управления по  разным  

циклическим замкнутым системам управления, это касается и  педагогических,  
необходимо реализовать такие функции: 

• формировать цели управления;  
• устанавливать исходное состояние объектов управления;  
• определять программу воздействий, предусматривающую базовые 

переходные состояния объектов управления;  
• проводить систематический отбор информации по обратным связям;  
• перерабатывать информацию обратной связи с тем, чтобы вырабатывать 

и реализовать корректирующие воздействия.  
В обратной связи (ОС) в тройке "Педагог - Обучающая программа - 

Обучаемый" мы можем выделить два типа: внешнюю и внутреннюю ОС. 
К внутренней ОС относят информацию, которая идет от обучающих  

программ к обучающимся в ответ на их действия когда выполняются  
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упражнения. Она необходима для того, чтобы была самокоррекция 
обучающимся своей учебной работы. Особенности внутренних ОС имеют  
весьма важное значение с точки зрения того как автоматизируется процесс 
обучения. Внутренние ОС дают возможности обучающимся делать осознанный 
вывод о том насколько успешна или ошибочна учебная деятельность. Она 
побуждает обучающихся к рефлексии, представляет собой  стимул к 
дальнейшим действиям, оказывает помощь в оценке и корректировке 
результатов учебной деятельности. Исследователями отмечается 
консультирующая и результативная внутренняя ОС. Консультации могут быть 
различными: проведение помощи, разъяснения, подсказки, наталкивания и др. 
Результативные ОС также могут быть различными: от "верно - неверно" до 
того, что демонстрируется правильный  результат или способ действия. 

Идет поступление информации внешней ОС в рассматриваемой тройке   к 
педагогу и он использует ее для коррекции деятельности обучающихся и 
обучающих программ. 

 
11.2.2. Технология формирования мультимедиа курса 
Схематическим образом жизненный цикл в автоматизированном  учебном 

курсе можно  представить как каскадную модель, которая  включает пять 
базовых этапов: 

• Проведение стратегического планирования 
• Проведение проектирования 
• Осуществление реализации учебных курсов 
• Проведение тестирования  
• Осуществление эксплуатации и сопровождения. 
Для этапа стратегического планирования проводят определение цели и 

назначения электронных учебных курсов (ЭУК), делают анализ технических  
возможностей его реализации, а также проводится составление плана 
разработки курсов.  

В этапе проектирования предусматривается разработка структуры курсов и 
сценариев работы с ними.  

В реализацию входит создание объектов обучения исходя из  структуры 
курсов и выбранных технологий, а также введение курсов в систему 
(компьютеры).  

Для этапа тестирования идет проверка правильности функционирования 
ЭУК и идет исправление обнаруженных ошибок и неточностей 
функционирования курсов.  

В эксплуатации предусмотрено применение разработанного ЭУК в 
учебных процессах, а сопровождение связано с поддержанием курсов в рабочих 
состояниях, исправляются выявленные недостатки и, если  необходимо, курс 
модернизируется. 

Объект обучения (ОО) является электронным источником, который 
уникальным образом обозначается метаданными и его можно применять 
(причем многократным образом) для того, чтобы поддерживать и улучшать  
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организацию процессов обучения. Идет разделение объектов обучения по двум 
основным группам: информационным (ИОО) и задачным (ЗОО). В 
информационные ОО включают обучающую информацию по темам, ее 
сопровождают примерами и разъяснениями. В задачном ОО содержится 
задание или вопрос для того, чтобы проверить усвоение ИОО и комментарии 
по возможным ответам обучаемых. 

 
11.2.3. Стратегическое планирование 
Когда разрабатывается ЭУК, сначала необходимо  сформулировать цель и 

задачи курса. В цели определяются знания и умения, по которым  обучаемые 
должны достичь заданных уровней. Есть разные подходы по тому, как 
классифицировать познавательную деятельность. Например, исследователем 
Беспалько определены такие уровни деятельности:  

• проведение «знакомства» – уровень относится к общим представлениям 
по  объекту изучения; 

• проведение «репродукции» – в уровне предполагается овладение 
базовыми  понятиями предметов настолько, что обучаемые могут проводить 
анализ  различных действий и возможных исходов; 

• «умение» – в уровне предполагается  умение использовать полученные 
знания в практической деятельности для того, чтобы решать некоторый  класс 
задач; 

• проведение «трансформации» – в уровне предполагается, что обучаемые  
могут делать выводы и проводить решение неизвестные для них ранее задач. 

В задачах курса идет конкретизация цели и способов её достижения. В 
задачах рекомендуют делать определение: 

1) типов электронных учебных курсов (адаптивные, частично адаптивные, 
неадаптивные); 

2) перечней понятий тем, которые рассматриваются в ЭУК, и формы их 
представления; 

3) степеней детальности приведения учебных материалов (УМ); 
4) сфер применения и предназначения курсов (круга обучаемых); 
5) примерного количества заданий и вопросов для того, чтобы закрепить 

учебный материал; 
6) числа заданий и вопросов, которые дают возможности однозначным 

образом  определять уровни освоения темы (УМ). 
 
11.2.4. Реализация ЭУК 
Этот этап в разработке ЭУК, который предусматривает создание объектов 

обучения исходя из того, какая  структура курса и выбранные  технологии и 
проведение ввода их в систему, содержит четыре фазы: формирование видео- и 
аудио- ОО; формирование текстового и графического ОО; формирование 
программных модулей; проведение интеграции  сформированных ОО и 
модулей в ЭУК. 

Процесс проектирования электронного курса представляет собой 
основополагающий этап. Именно на нем, исходя того, что соотносят  
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существующие средства и ресурса с затратами на то, чтобы издать курс  делают 
вывод о том, насколько реален проект. 

 
11.2.4.1 Проведение подготовки материалов для курса 
В разных компонентах курса, независимо от того, какой способ  доступа и 

назначения, содержится информация разной природы: символьная  (текст, 
число, таблица), графическая (рисунок, чертеж, фотография), мультимедиа 
(анимации, аудио- и видеозапись).  

В подготовке разных компонент существуют как общие черты, которые 
связаны с характером информации, так и специфические, которые связаны с 
тем, какое у нее назначение. 

Но, в отличие от традиционных учебных курсов, исходные материалы  для 
которых находятся на "бумажных носителях", то есть в рукописных, 
машинописных или полиграфических видах, материалы для мультимедиа 
курсов должны быть представлены в формах, которые делают возможной их  
обработку на основе компьютера.  

Так как процессоры компьютеров могут работать лишь с двоичными 
числами, то необходимо всю информацию перевести в цифровую форму (такие 
процессы называют двоичным кодированием или оцифровкой). Вид технологии 
оцифровки определяется видом информации (тексты, графические 
изображения, мультимедиа). 

 
11.2.4.2 Проведение подготовки текстов 
Подобранные авторами объекты первичной учебной информации, которые 

предоставляются в электронном виде, когда готовится мультимедиа курс 
должны быть скомпонованы в соответствии с идеями авторов в интерактивные 
учебные кадры таким образом, чтобы, обучаемые имели  возможности самим 
делать выбор темпа и, в определенных пределах, последовательности того как 
изучается материал, а также – процессы  обучения оставались управляемыми. 
Такой этап, связанный с построением  детального технологического сценария 
курсов, считается как наиболее ответственный, поскольку именно на основе 
него можно определить,   как  оптимальным образом соединяются 
педагогические задачи и какие наиболее целесообразные для них 
технологические решения. 

Когда преподаватели приступают к формированию технологических  
сценариев мультимедиа курсов, основанных на принципах гиперактивности и 
мультимедийности, необходимо принимать во внимание, что в мультимедиа 
курсах идет распределение всей учебной информации, вследствие 
гипертекстов, по нескольким содержательным уровням. 

Можно сделать построение смысловых отношений между уровнями на 
основе разных способов. 

Достаточно распространенным способом в структурировании  линейных 
учебных текстов, когда они  переводятся  на гипертекстовую основу, является 
такой, в котором  исходят из предположения размещения основной 
информации на 1 уровне, 2 уровень связан с дополнительной информацией, 
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которая содержит разъяснения и дополнения, 3 уровень соответствует  
иллюстративному материалу, 4 уровень соответствует справочному  материалу 
(может быть отсутствие 4 уровня, а справочный материал  представляется в 
структуре мультимедиа курса как отдельный элемент). 

Более эффективным может быть такой подход, связанный со  
структурированием линейных учебных текстов, который ориентируется на 
разные подходы в учебно-познавательной деятельности. Тогда 1 уровень 
считают  иллюстративно-описательным, 2 уровень - репродуктивным, 3  
уровень - творческим. 

В качестве единицы представления материала рассматривают кадр, в нем 
могут быть несколько гиперссылок, его можно  дополнять на основе графики, 
анимации и других мультимедиа приложений. На 1 кадре информацию 
необходимо сделать цельной и в ней должен быть определенный завершенный 
смысл. Основываясь на смысловой ценности кадров, необходимо делать 
определение их внутренней структуры, делать ограничение количества 
гиперссылок по 2 и 3 уровням. 

Несколько кадров, которые составляют 1 модуль (раздел) в курсе, 
организуют на основе принципа линейного текста на основе специальных 
навигационных кнопок. Такие материалы можно листать, аналогично  
страницам книг. 

Довольно эффективным представляется формирование курса с 
максимально подробной структурой, позволяет размещать материал по 
каждому разделу на отдельных кадрах. Но если рассматривать практическую 
реализацию, такое структурирование учебных материалов осуществить 
довольно трудно. 

Для того, чтобы создать покадровую структуру, можно делать  
реорганизация линейных текстов в схемы, рисунки, графики, таблицы, которые 
содержат  гиперактивные элементы. 

Когда идет покадровое структурирование линейных учебных текстов,  
важно принимать во внимание эргономические требования, которые позволяют 
увеличить эффективность учебной деятельности. Подобные  требования 
связаны со всем объемом информации, пространственными  характеристиками, 
оптимальными условиями восприятия электронных  текстов. 

Требования по тому, какая общая визуальная среда на экране мониторов 
связаны с необходимостью формирования благоприятной визуальной среды. 
То, насколько она  комфортна, задается на основе  цветовых характеристик, 
пространственного размещения информации на экранах мониторов. 

Эргономические требования обеспечивают усиление эффективности 
обучения, активизируют процессы, связанные с восприятием информации и их 
преподаватель обязательно должен учитывать, когда  идет подготовка текстов 
для электронных учебников. 

 
11.2.4.3 Проведение подготовки статических иллюстраций 
То, что  в электронные средства, связанные с учебным назначением, 

следует вставлять статические иллюстрации обусловлено, в основном, с их 
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методической ценностью. Применение наглядного материала в процессах 
обучения ведет к тому, что повышается уровень восприятия, формируются  
устойчивые ассоциативные зрительные образы, развиваются творческие  
способности обучаемых. 

К статической иллюстрации относят рисунок, схему, карту, репродукцию, 
фотографию и др., они сопровождают текстовые материалы, и даже когда их 
"классическим" образом понимают, могут существенным образом дать 
облегчение в восприятии учебной информации.  

На основе компьютерных технологии есть возможности усиления  
эффектов применения наглядных материалов в учебных процессов. Например, 
в отличие от книг, где необходимо присутствие иллюстраций  всегда 
одновременным образом с текстами, в компьютерных версиях их  можно 
вызывать по мере необходимости на основе применения соответствующих 
элементов в пользовательском интерфейсе.  

Необходимо отметить, что электронные иллюстрации имеют качество, 
которое значительным образом лучше, чем качество иллюстраций в книгах. 
Помимо этого, компьютерную иллюстрацию, как и компьютерные тексты, 
можно сделать интерактивной.  

В этой связи авторы электронных курсов имеют существенно меньше 
ограничений с точки зрения выбора изобразительных средств. 

Когда подбирается иллюстративный материал необходимо стремиться к 
соблюдению  стилевого единства видеоряда (это особенно важно, если 
применяют материалы по разнородным источникам).  

Также важно, чтобы было обеспечено и хорошее качество иллюстраций. 
На основе компьютерных технологий, связанных с обработкой  изображений 
можно обеспечить улучшение качества исходных материалов. 

 
11.2.4.4 Формирование мультимедиа 
При обеспечении максимального эффекта в обучении, требуется, чтобы  

учебная информация представлялась в разных формах. Это может быть сделано 
за счет применения разных мультимедиа приложений. Мультимедиа является 
объединением нескольких средств, которые  представляют  информацию, в 
одной системе. Мультимедиа обычно рассматривают как  проведение 
объединения в компьютерных системах  средств, позволяющих  представить 
информацию - тексты, звуки, графика, мультипликации, видеоизображения и 
проведение пространственного моделирования. Осуществление подобного 
объединения средств приводит к качественно новому уровню восприятия 
информации: люди не просто пассивным образом  созерцают, а активно 
участвуют в происходящем. Программные средства с применением средств 
мультимедиа являются многомодальными, то есть за счет них идет 
одновременное воздействие на несколько органов чувств и в этой связи они 
определяют  повышенный интерес и внимание со стороны аудитории. 

Авторы продумывают содержание мультимедиа приложений на этапах, 
когда создается педагогический сценарий и его конкретизируют, когда  
разрабатывается технологический сценарий. Тексты и статическая графика 
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являются традиционными средствами, позволяющими представить учебную  
информацию, они имеют давнюю историю, а опыт применения мультимедиа – 
несколько десятилетий, это определяет усложнение для преподавателей 
процессов подготовки материалов для электронных изданий. Для подготовки 
мультимедиа курсов можно такие виды мультимедиа приложений. 

Анимация, является динамичной графикой, которая основывается на том, 
что применяются разные динамические визуальные эффекты (перемещение 
картинок, выделение за счет цвета, шрифта отдельных компонентов в таблицах 
и др.). Анимацию удобно применять для того, чтобы моделировать опыты, для 
того, чтобы демонстрировать работу органов речи, когда  произносятся звуки 
изучаемых иностранных языков, для того, чтобы  иллюстрировать движение 
финансовых потоков на предприятиях, когда  изучаются различные 
динамические процессы. 

Аудиоприложение, является  аудиозаписью, она чаще всего представляет 
собой не очень большие монологические комментарии преподавателей к 
определенным рисункам, таблицам, и др. Можно снабжать рисунки и таблицы 
эффектами анимации (компонент таблицы,  который отмечается 
преподавателем, выделяется, когда  прослушивается текст). Аудиоприложения 
также можно применять для того, чтобы вводить в курсы  иностранных языков 
компонентов аудирования, представлять для обучающихся образцы 
произношения, предоставлять возможности  для прослушивания учебных 
диалогов и текстов. Авторские аудиокомментарии дают возможности для 
придания материалам эмоциональной окраски, а иногда (если это является 
педагогическим образом обоснованным) и сделать дублирование текста, что 
подчеркивает его важность. В качестве эффективного средства представления 
учебной информации можно рассматривать и слайд-шоу, которое является 
видеорядом, имеющим  синхронное звуковое сопровождение. Видеолекция, 
является  видеозаписью  лекции, которая читается автором курса. Можно 
считать методически целесообразным проведение  записи небольшого объема 
лекции (не превышающей 20 минут), в ней тематика дает возможности для  
обучающихся сделать знакомство с курсом и его автором (использование 
вводной видеолекции), с проблемами курсов, которые наиболее сложные  
(тематические видеолекции). Видеолекции активизируют "личностный" фактор 
в образовательном процессе, образы преподавателей вводятся в арсенала 
учебных средств. 

 
11.2.5 Особенности тестирования ЭУК 
На этапах тестирования идет проверка правильности работы ЭУК и 

происходит исправление обнаруженных ошибок и неточностей  
функционирования курсов. Следует отметить две особенности тестирования: 
педагогическую и техническую. Техническая особенность связана с тем, что  
проверяется работа программных модулей, которые создаются при разработке 
курсов. Такие проверки аналогичны проведения тестирования любых 
программных продуктов. Педагогическая особенность в тестирования связана с 
проверкой того, как правильно функционирует ЭУК в соответствии с 
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разработанным сценарием. Когда тестируется ЭУК требуется сделать проверку 
последовательности и правильности: 

- выдаваемых обучаемых учебных материалов (ИОО) и заданий (ЗОО) для 
того, чтобы проверить их усвоение, при учете того, что учебные  материалы и 
задания можно представлять в различных формах (тексты, графика, 
мультимедиа и др.); 

- комментариев, которые выводятся для обучаемых в зависимости от 
результатов исполнения заданий или ответов на вопросы; 

- переходов к следующим объектам обучения (ИОО или ЗОО); 
- определения набранных обучаемыми баллов и выставления оценок и т.д. 
Во многих случаях такие работы выполняет автор ЭУК, за счет проверки 

различных сценарием диалога обучаемого с ЭУК. В ряде случаев в процессе 
тестирования участвует и преподаватель, которым будет использоваться курс. 
В определенных системах для осуществления педагогических тестирований 
учебных курсов есть специальные классы  пользователей – эксперты. 

В адаптивных курсах, особенно когда идет автоматическая генерация  
сценариев в процессе работы обучаемых с ЭУК, количество вариантов 
прохождения курсов довольно велико, и проведение проверки по всем  
возможным путям прохождения курсов требует весьма много времени. В этой 
связи целесообразным является проведение автоматизации этого  процесса, за 
счет использования, например, управляемого данными метода  тестирования, 
он дает возможности для автоматической проверки всех  возможных путей 
прохождения курсов. В таких случаях правильность ИОО и ЗОО проверяет 
автор ЭУК, а сценарии того, как работает курс – на основе применения методов 
автоматического тестирования. 

Как результат этого этапа будет готовый к использованию ЭУК. 
 
11.3. Программная реализация подсистемы обучения спортивным 

упражнениям 
11.3.1. Технические характеристики 
Программа “Fitness Coach” предназначена для работы в операционных 

системах семейства Windows, таким образом ее можно успешно использовать и 
в настольных системах, и на планшетных компьютерах. Программа хорошо 
оптимизирована, поэтому ее будет удобно использовать практически на любых 
конфигурациях “железа”. Конкретные системные требования программы 
указаны в табл. 1. 

Таблица 1 
Системные требования 

 Системные требования 
ОС Windows 7, Windows 8, 

Windows 10 
ОЗУ 2 ГГб 
Процессор 2,6 ГГц 
Видеокарта 1 ГГб 
Устройства ввода Клавиатура, мышь 
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“Fintess Coach” – программа для людей, которые хотят выполнять 
физические упражнения и повышать общий уровень своей физической 
подготовки. Она спроектирована и разработана таким образом, чтобы 
участники могли легко смотреть технику выполнения того или иного 
упражнения, следить за тем, сколько калорий сжигается в ходе этих 
упражнений, а так же зарабатывать достижения. Система достижений – одно из 
преимуществ “Fitness Coach” перед другими подобными программами. Эта 
система вносит в занятие физическими упражнениями черту конкуренции, 
стимулируя участников соревноваться между собой. 

 
11.3.2 Работа с программой 
Программа разбита на 10 фреймов: 
• Главное окно 
• Участники 
• Новый участник 
• Телосложение 
• Выбор аватара 
• Упражнение 
• Логин 
• Видеотека 
• Инфо участника 
Каждый фрейм содержит свой код. Некоторые фреймы могут запускать 

другие фреймы (например, фрейм “Логин” может запустить фрейм “Новый 
участник”, где пользователь сможет зарегистрироваться). 

При первом запуске программы вы увидите главное окно и окошко с 
предложением войти в программу под своей учетной записью. 

Если у вас уже есть своя учетная запись, вы можете заполнить поля “Имя” 
и “Пароль” и нажать клавишу “Enter” либо щелкнуть по кнопке “Войти”. Если 
у вас еще нет своей учетной записи, щелчок на кнопке “Регистрация” откроет 
фрейм “Новый участник”.  

В нем необходимо заполнить поля “Имя” и “Пароль”, указать свой возраст, 
рост и вес, а также тип вашего телосложения. Выбор типа телосложения 
вынесен в отдельный фрейм для того, чтобы ввести пользователя в курс дела о 
том, какие бывают типы телосложения. 

 Каждый тип телосложения сопровождается пояснением и картинкой. 
Всего типов телосложения в программе учитывается три: 

-Эктоморф 
-Мезоморф 
-Эндоморф 
Для того, чтобы подробнее узнать о типах телосложения, щелкните по 

ссылке внизу окошка, и вы перейдете в раздел “Видеотека”, где можно 
посмотреть наглядный видеоролик, посвященный типам телосложения. 

Указанный вами тип телосложения, а также возраст, рост и вес, будут 
учитываться при расчете калорий, потраченных при выполнении упражнений. 
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В программу был введен такой элемент пользовательского интерфейса, как 
аватар. Это было сделано для того, чтобы программа выглядела более 
привлекательно, и пользоваться ей было приятно. Для того, чтобы выбрать 
аватар, щелкните по кнопке “Изменить”, расположенной под изображением 
боксерских перчаток на фрейме “Новый участник”. Откроется фрейм “Выбор 
аватара” с доступными для выбора аватарами. Если вы хотите выбрать в 
качестве аватара свою собственную картинку, то скопируйте нужную картинку 
в папку “Avatars”, которая находится внутри папки с программой “Fitness 
Coach”. Программа поддерживает следующие форматы картинок: 

• PNG 
• JPG 
• GIF 
• BMP 
 Добавленные вами в папку “Avatars”изображения появятся на фрейме 

“Выбор аватара”. Количество таких изображений не ограничено. Щелкните 
двойным щелчком – и аватар будет выбран. 

 Чтобы завершить регистрацию, щелкните на кнопку “Сохранить”. Вход 
в учетную запись сразу же после регистрации выполняется автоматически. 
Краткую информацию об учетной записи, в которую в данный момент 
выполнен вход, всегда можно получить, если навести указатель мышки на 
стрелочку в левом верхнем углу. Вниз выползет мини-панель с именем учетной 
записи и статистикой занятий. 

Если потребуется сменить участника, то перезапускать программу не 
требуется. Для этого нужно лишь выбрать пункт меню “Сменить участника”, 
расположенный в верхней части программы. При выборе этого пункта меню 
произойдет вызов фрейма “Логин”, и новый участник сможет выполнить вход в 
существующую учетную запись, либо создать новую. 

Чтобы посмотреть список всех участников, зарегистрированных в 
программе, выберите пункт меню “Участники”. Вы перейдете на одноименный 
фрейм, и увидите список участников с краткой информацией о них. 

 Для получения более подробной информации о любом участнике, нужно 
выполнить двойной щелчок по выбранному участнику. Произойдет вызов 
фрейма “Инфо участника” (рис. 1). 

В окошке информации об участнике показаны его возраст, рост, вес и тип 
его телосложения, указанные при регистрации; его статистика, выраженная в 
количестве упражнений, потраченных калорий и заработанных достижений. В 
большом поле ниже указаны его последние разблокированные достижения и 
дата их разблокировки, например: 07.02.2017 | Andrey выполнил 20 упражнений 
и разблокировал достижение. 

 Выбрав пункт меню “Упражнения” можно перейти непосредственно к 
основной части программы. Откроется фрейм “Упражнения”, где будет 
выведен список всех упражнений, которые есть в программе. 

Выберите подходящее упражнение и выполните двойной щелчок. 
Запустится фрейм с выбранным упражнением. 
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Рис. 1 – Информация об участнике 

  
В верхней части фрейма с упражнением схематично показаны мышцы, 

которые задействуются во время выполнения этого упражнения. Справа 
подробно расписано, что это за мышцы, и как именно они работают в момент 
выполнения упражнения. 

Под описанием мышц идет описание: на кого это упражнение рассчитано, 
сколько нужно выполнить сетов и по сколько повторений, а также когда 
именно это упражнение нужно выполнять. Ниже очень подробно 
рассказывается о том, для чего это упражнение и как оно действует на мышцы. 

Щелкнув по кнопке “Показать советы”, вы увидите много советов о том, 
как правильно выполнять это упражнение и каких ошибок не делать во 
избежание травм. 

 Вернувшись на страницу общей информации, вы можете, щелкнув на 
кнопке “Перейти к технике выполнения”, перейти на страницу, где подробно и 
пошагово расписана техника выполнения этого упражнения. Описание шагов 
переключается автоматически по таймеру, но этот таймер можно поставить на 
паузу и вручную переключать шаги. 

Когда вы закончите упражнение, выполнив заданное количество сетов и 
повторений, щелкните по кнопке “Закончить упражнение”. Будет произведен 
расчет потраченных калорий в соответствии с вашим типом телосложения, 
ростом и весом, а так же проверено, не заработали ли вы какое-нибудь 
достижение. Если это так, вам покажется соответствующее уведомление с 
поздравлением (рис. 2), и достижение запишется в ваш профиль. 

Последний фрейм в программе – это Видеотека. Перейти к ней вы можете 
через пункт меню с соответствующим названием. Здесь можно посмотреть 
видеоролики, которые демонстрируют технику выполнения упражнения, либо 
познавательные видеоролики об общей физической подготовке. 
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Рисунок 2 – Достижение разблокировано 

 
Разработанная программа позволяет комфортно и успешно повышать 

уровень своей физической подготовки, вести учет занятий и соревноваться с 
другими участниками. 

 
Выводы 
Формирование обучающих программ является творческим процессом, 

который требует, чтобы было не только логическое мышление, но и интуиция. 
Эти процессы еще изучены недостаточным образом и не могут  быть описаны 
на основе жестких нормативов-предписаний.  

При помощи компьютер происходит не только наложение  определенных 
ограничений на то, как реализуется учебный процесс, он позволяет раскрыть 
новые возможности в процессах управления учебной деятельностью. Это 
наблюдается прежде всего вследствие неограниченных возможностей при 
создании материалов, использования разных учебных задач, формирования 
моделей обучаемых за счет того, что накапливаются и перерабатываются 
большие массивы данных, относящихся к обучающимся, применения 
неограниченного запаса знаний, которые относятся к данным  предметным 
областям, и др. 

Проведение обучающих программ требует не только, чтобы были  
глубокие знания  в определенных предметных областях, но и знания об 
учебных процессах и обучающихся. Мировой опыт убедительным образом   
демонстрирует, что даже опытными практическими работниками, которые 
прошли специальную подготовку, иногда составляются весьма плохие  
обучающие программы, при использовании которых получаются результаты, 
которые  весьма хуже, чем при традиционном обучении. 

В работе мы рассмотрели основные понятия, связанные с   
компьютерными обучающими программах, их достоинства и недостатки, и на 
основе изученного материала создали подсистему обучения спортивным 
упражнениям, в которой свели возможность появления педагогических 
проблем к минимуму и аккумулировали эффективные стороны обучающих 
систем. 
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ГЛАВА 12. НАУЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ В 
ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
12.1. Использование математического моделирования для 

определения оптимальных скоростных режимов гребка пловца-кролиста 
Введение. Эффективность продвижения пловца определяется многими 

факторами, среди которых большое значение имеют пространственные и 
скоростные характеристики гребка. По сути, решение этой проблемы не столь 
однозначно, как может показаться на первый взгляд, когда знакомишься с 
публикациями, в которых анализируется техника выдающихся пловцов и 
выдаются соответствующие рекомендации. 

На наш взгляд, оптимальность скоростных характеристик в момент 
наибольшего развиваемого усилия в  гребке  необходимо рассматривать в 
тесной взаимосвязи и взаимообусловленности с кинематическими параметрами 
и, прежде всего, траекторией гребкового движения и углом атаки кисти руки 
пловца.  Прежде чем приступить к рассмотрению   скоростных  характеристик 
движения  кисти  руки  в подводной части гребка,  сделаем некоторое краткое 
обобщение. 

Известно, что во время движения руки в подводной  части гребка 
образуются две составляющие - сила лобового сопротивления,  направленная 
по касательной  к  траектории  движения кисти, и подъемная сила, всегда 
перпендикулярная вектору силы лобового сопротивления.  Изменяя угол атаки  
кисти  (угол между плоскостью ладони и направлением ее движения),  пловец 
увеличивает или уменьшает эти силы. Причем с увеличением угла атаки от 0°,  
когда кисть ориентирована ребром или кончиками пальцев к потоку, и до 90°, 
когда плоскость ладони перпендикулярна  ему,  сила  лобового сопротивления 
возрастает. Максимальная величина подъемной силы  наблюдается  при  угле 
атаки  около  40°,  меньшие или  большие величины угла атаки приводят к 
падению подъемной силы. В результате взаимодействия силы лобового 
сопротивления и подъемной силы возникает результирующая сила опоры на  
воду. 

Анализ литературных данных показывает, что, например, в кроле на груди 
в идеальном случае направление результирующей силы опоры на воду во всех 
точках траектории гребкового движения  должно  совпадать  или  быть 
приближено к направлению движения пловца [7 и  др.].  Следовательно,  
изменяя  угол атаки кисти и тем самым, увеличивая или уменьшая величину 
лобового сопротивления и подъемной силы,  пловец должен  изменить 
траекторию гребкового движения таким образом, чтобы результирующая сила 
опоры на воду была направлена по ходу движения.  В то же время величина 
результирующей силы определяется скоростью движения кисти, с 
возрастанием которой результирующая становится больше [3 и др.]. 

Опираясь на последнее положение,  логично было бы предположить 
целесообразность увеличения скорости движения кисти в подводной части 
гребка до максимально возможных для каждого пловца величин.  Однако 
экспериментальные данные опровергают это предположение.  При этом у 
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специалистов нет единого мнения  по вопросу оптимальных скоростных 
режимов выполнения гребка.  Так,  Д.Каунсилмен  утверждает,  что слишком 
высокая скорость  кисти  на большом участке пути ведет к падению 
эффективности гребка, ибо высокой скорости можно достичь только  на  
прямолинейном участке траектории гребкового движения при взаимодействии 
кисти с ограниченной массой воды [5]. По мнению Р.Шлейхауфа [7], скорость 
движения руки при взаимодействии ее с водой несколько произвольна. По 
данным Б.В.Иссурина, максимальная сила тяги возникает в момент наибольшей 
скорости движения руки,  причем скорость гребкового движения находится  в  
соподчинении  с  силовыми возможностями пловца [4]. 

Результаты и их интерпретация.  С целью  выявления оптимальных 
скоростных режимов гребкового движения руки кролиста  сделаем  попытку  
рассмотреть эффективность  продвижения пловца в зависимости от 
развиваемого им импульса силы. Известно, что при больших числах Рейольдса 
(Re≥104) возникает хорошо развитая турбулентность.  В нашем случае для 

кисти руки: 
Re ,= ⋅ ≤ ⋅ ⋅ ≥ ⋅

Q UL
η

10 2 0 1 2 106 5

, 
где η/Q=106 - динамическая вязкость воды, м2/с;  U - линейная скорость 

кисти руки относительно потока воды, м/с (т.е.  U = V - U0, когда V - скорость 
кисти относительно покоящейся воды, а U0 - скорость движения тела пловца);   
L - характерный размер кисти,  м.  За характерный размер кисти примем 1/2 
сумму поперечного и продольного ее размеров. 

 
Как известно, точное решение уравнений в области развитой 

турбулентности затруднительно.  Поэтому будем  решать усредненное 
уравнение движения кисти с двумя феноменологическими параметрами: m* - 
присоединенная масса воды;  

 С = Fсопр   - коэффициент сопротивления, где Fcопр  - сила  сопротивления 

        

1
2

2ρV S
    

движению; ρ- плотность воды; S - площадь кисти). 
 
Тогда уравнение движения для проекции скорости кисти на направление 

движения пловца будет выглядеть так: 

 
P t S m dV

dt
C SV( ) *⋅ = +

1
2

2ρ
  ,                                          (1) 

где P(t)- давление, развиваемое кистью за время гребка.   
 
Прежде чем решать это уравнение, обратим внимание на зависимость 

коэффициента С от числа Рейнольдса (Re). Число Re - это параметр,  
описывающий смену режима  при переходе от ламинарного  к турбулентному 
течениям.  В  любых случаях, когда числа Re одинаковы, поток при выборе 
надлежащего масштаба будет "выглядеть" одинаково. Это означает, что  мы  
можем  определить поведение потока, зная число Re. Именно этот принцип 
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позволяет применять результаты измерений над  маленькой моделью самолета 
в аэродинамической трубе или  результаты, полученные с моделью корабля, к 
реальным объектам. Однако  оговоримся, что это можно делать только при  
условии (как в нашем случае), когда сжимаемостью среды можно  пренебречь. 
В противном варианте должна войти новая величина  - скорость звука. 

Известно, что  теоретический расчет внутреннего трения, образующегося 
между слоями  потока  при  ламинарном  течении жидкости  около  тела,  
приводит к формуле Стокса,  где сила сопротивления (увлечения тела потоком)  
линейно  зависит  от скорости потока.  Однако дело в том, что сила трения 
пропорциональна скорости лишь для ламинарного  встречного  потока. 

При  увеличении  скорости  тела вокруг него возникают вихри, слои 
перемешиваются, и движение в какой-то момент становится турбулентным.  
Величина внутреннего трения (сила сопротивления) изменяется. 

Возникновение силы  сопротивления  можно тогда представить 
следующим образом.  Пусть тело прошло в среде  путь  L. При силе 
сопротивления Fr на это затрачивается работа A=FrL. 

Если площадь поперечного сечения тела равна S, то тело “натолкнется" на 
частицы среды, занимающие объем SL. Полная масса частиц в этом объеме 
равна ρSL (где ρ  -плотность cреды).  Представим, что эти частицы полностью 
увлекаются телом, приобретая скорость V. Тогда их кинетическая энергия 
становится равной W=ρSLV2/2. Эта энергия не появилась ниоткуда: она создана 
за счет работы  внешних сил по  преодолению силы сопротивления.  Стало 
быть, A=W, откуда Fr=ρSV2/2.  Мы видим,  что теперь сила  сопротивления 
сильнее зависит от скорости движения, становясь пропорциональной ее второй 
степени. 

Однако предположение  о  полном  увлечении частиц среды движущимся 
телом оказывается слишком сильным.  В  реальности любое тело так или иначе 
обтекается потоком. Поэтому принято использовать так называемый 
коэффициент сопротивления С, записывая силу лобового сопротивления в виде:                          

F CS V
r =

ρ 2

2                                                     (2) 
 
Чтобы явственней представить зависимость коэффициента С от числа Re,  

рассмотрим случай обтекания  цилиндра  потоком жидкости.  Сила, 
увлекающая цилиндр, показана на рис. 1 как функция величины числа Re, 
которая пропорциональна  скорости V, если все остальное фиксировано. 
Фактически на рисунке отложен коэффициент сопротивления (увлечения) С – 
безразмерное число, равное отношению силы сопротивления к 1/2ρV2S. 

Коэффициент сопротивления,  как видим из рисунка, изменяется  довольно  
сложным  образом и определяется свойствами потока в различных областях 
чисел Re. 

Область 1. Здесь число Re очень мало (Re≤10), и течение потока 
ламинарно.  Экспериментальная  кривая  описывается  в  этой области 
функцией С≈24/Re.  В этой области сопротивление возникает  вследствие  
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вязкости среды. Между  телом и средой всегда  существуют  силы сцепления, 
так что  непосредственно вблизи поверхности тела слой жидкости полностью 
задерживается,  как бы  "прилипая" к нему.  Он трется о следующий слой,  
который слегка отстает от тела. Тот, в свою очередь, испытывает силу трения 
со стороны еще более удаленного слоя и т.д.  Совсем далекие от тела слои 
можно считать покоящимися. 

 

 
Рис.1. Зависимость коэффициента сопротивления от числа Рейнольдса 

(Фейман и др.1977) 
 
      
Область 2. Число Рейнольдса лежит в интервале 10<Re<2⋅104 . Данная 

область соответствует переходу от ламинарного к  турбулентному течению. 
Экспериментальные данные  свидетельствуют, что при увеличении числа 
Рейнольдса достигается  некоторое его  критическое значение,  после которого  
стационарное ламинарное течение становится неустойчивым. Разумеется,  это 
критическое значение не  универсально и различается для разных типов  
течений. Но его характерная величина порядка нескольких десятков.  При  Re 
лишь слегка  больших критического значения  появляется  нестационарное  
периодическое движение  потока, характеризуемое  некоторой частотой. При  
дальнейшем увеличении Re периодическое движение усложняется и в нем 
появляются новые и новые частоты. Этим частотам  соответствует 
периодические  движения  (вихри), пространственные  масштабы которых 
становятся все  более мелкими.  Движение приобретает все более сложный 
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характер - развивается  турбулентность.  В данной области коэффициент 
сопротивления продолжает падать с ростом Re,  но более медленно.  Минимум 
достигается при  Re=(4÷5)⋅103, вслед за этим С несколько повышается. 

Область 3.  Эта область соответствует развитому  турбулентному  течению  
потока,  характерные здесь значения числа Рейнольдса лежат в интервале 
2⋅104<Re<2⋅105.   При движении тело оставляет за собой турбулентный след, за 
пределами которого течение ламинарно.  Часть  поверхности тела  
непосредственно примыкает к области турбулентного следа,  а его передняя 
часть - к области  ламинарного  течения. Граница между ними на поверхности 
тела называется линией отрыва.  Физической причиной возникновения силы  
сопротивления является  разность давлений на передней и задней поверхности 
тела.  Оказывается,  что положение линии отрыва определяется свойствами  
пограничного слоя и не зависит от числа Рейнольдса.  Поэтому коэффициент 
сопротивления примерно постоянен в этом режиме. 

Область 4.  Однако такой режим обтекания тела не  может поддерживаться  
до  сколь угодно больших значений Re.  В какой-то момент передний 
ламинарный пограничный слой  турбулизируется,  что  отодвигает назад линию 
отрыва.  Турбулентный след за телом сужается,  что приводит к резкому (в 4-5  
раз) падению сопротивления среды. Это явление, названное кризисом 
сопротивления, происходит в интервале значений Re≅(2÷2,5)⋅105÷106. 

Таким образом,  следуя  экспериментальным данным из области физики,  
коэффициент сопротивления при  обтекании  цилиндра потоком воды в области 
чисел Re∼(2,5÷3,5)⋅105 уменьшается приблизительно в 4 раза [6 и др.]   в 
сравнении с его значением  в зоне чисел Re∼104÷105. 

Если учесть,  что сила сопротивления при обтекании  цилиндра в 3-5 раз 
меньше в сравнении с ее величиной при взаимодействии того же потока с 
кистью руки,  то, надо полагать, область чисел  Re с пониженным  
коэффициентом  сопротивления для кисти руки пловца наступит раньше при 
меньших скоростных режимах потока, чем в случае с соответствующим 
цилиндром. 

Из сказанного следует, что в процессе гребка рукой пловец  
взаимодействует с потоком воды в различных областях чисел Рейнольдса, 
поэтому испытывает различные величины сопротивления продвижению руки. 

По существу,  при гребковом движении рукой пловец ускоряет 
определенную массу воды (формирующуюся с тыльной стороны кисти) до 
скорости Vкон,  причем (по закону сохранения импульса) развиваемый рукой 
импульс приобретает тело пловца. 

Чем больше масса отбрасываемой воды за счет косонаправленной  
траектории  движения кисти (как следствие увеличения пути или движения по 
невозмущенному потоку) и  ее  скорость, тем  больше  импульс силы.  В свою 
очередь величина скорости отбрасываемой массы воды Vкон, с одной  стороны,  
зависит  от развиваемой  пловцом силы давления руки на воду,  с другой - от 
силы сопротивления,  испытываемого рукой. Чем меньше сила сопротивления  
при  данной силе давления,  тем выше скорость гребкового движения и, 
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следовательно, больший  импульс сообщается телу пловца. 
Это наглядно просматривается из приведенной выше формулы (2), из 

которой вытекает: 
V F

CS
r=

2
ρ  . 

Если принять за постоянную величину прикладываемую силу (Fr) и 
площадь опоры (S), то мы видим, чем меньше коэффициент сопротивления  (С),  
тем достигается большая скорость движения. 

Поэтому при гребке выгодно,  чтобы взаимодействие кисти пловца с водой 
входило в ту область  чисел  Рейнольдса,  где коэффициент сопротивления 
становится минимальным. 

Решая уравнения (1), введем безразмерные величины: 

  
y V

U
=

0

;
  

x t
T

= ;
  

f x P t
P

( ) ( )

max

=
    ,                                     (3) 

где Т  - продолжительность гребкового движения; Pmax - максимальное 
давление, развиваемое кистью в процессе гребка. 

 
Тогда уравнение (1) примет вид: 

  
Ff x dy

dx
Dy( ) = + 2

 ,                                                    (4) 

где 
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 S1 - площадь кисти;  S2 - эффективная 

площадь ускоряемой  жидкости. 
 
Решая уравнение (4) в предположении, что xкр= tкр/T < 1, имеем  для  y 

выражение: 

  
y V

U
x=
0 ∼

C f x dx
x

( ' ) '
0
∫

                                                   (5) 
 
Эффективность продвижения пловца определяем,  исходя из следующих 

условий: при временах от 0 до tкр числа Re меняются от 104 до 2⋅105, при этом 
коэффициент сопротивления C1=1,3; от tкр до T числа Re>2,5⋅105, коэффициент 
сопротивления C2=0,4. 

Сравним эффективность продвижения пловца ∆=∆V/V(где ∆V- изменение  
скорости движения кисти руки) при различной форме импульса силы гребка, 
когда xкр1 < xкр2, но при сохранении одинаковых значений U0, Pmax, T, S1,S2. 

Для ясности представим,  что форма импульса  гребкового движения 
состоит из двух прямых (рис.  2). В заданных условиях мы можем изменить 
только время достижения максимального давления (t01 и t02). 

Как  следует из (5),  скорость  кисти,  при которой Re > 2,5⋅105   

определяется   интегралом от   импульса развиваемого усилия   
  xкр   
 (∫f(x’)dx). Поэтому из двух форм импульсов более эффективен тот,  при  
  0  
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котором  скорость кисти руки, соответствующая числам Re>2,5⋅105,  
достигается быстрее,  а именно в заданных условиях это та форма импульса, 
где максимум давления наступает  раньше.  Действительно, при  равенстве  
заштрихованных площадей на рис. 2 А и Б получаем:  

xкр1 = xкр2

t
t

01

02                                                        (6) 
 

 
Рис.2 (Пояснение в тексте) 

   
     Используя (4),  (5) и (6) для определения величины  ∆ имеем:  

∆ = xкр2

1 01

02

−










t
t                                                  (7) 

Например: если продолжительность гребка T=0,6 с,  время достижения 
максимального давления в первом случае t =0,24 c, а во втором - t - 0,3 c, тогда 
∆=0,05 или ∆V/V⋅100%≈5%, т.е.  достижение максимальной  величины  
давления на 0,06 с раньше приводит к 5%-му приросту скорости движения 
пловца. 

Следовательно, пловцу  целесообразно  как  можно раньше достигать 
скорости движения кисти, при которой ее взаимодействие с потоком воды 
определяется областью чисел Re ≥2,5⋅105. 

Дальнейшее же увеличение скорости движения кисти  нецелесообразно,  
поскольку  время  оптимального  взаимодействия кисти руки с водой 
сокращается.  Фактически   здесь мы опять приходим  к той же проблеме.  Что 
более выгодно?  Увеличение импульса силы за счет дальнейшего увеличения  
скорости  (при данных числах Re это практически возможно только на 
прямолинейной траектории движения кисти) или  путем  взаимодействия руки  
с большей массой воды (зигзагообразный гребок)?  Ответ на этот вопрос был 
получен нами при обосновании  оптимальной траектории  движения  кисти  
руки кролиста в подводной части гребка [1, 2].  Проведенные расчеты 
показывают, что именно в зоне 2,5⋅105< Re< 3,5⋅105, когда  кисть руки  
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испытывает пониженное сопротивление  своему  продвижению,  необходимо  
увеличивать продолжительность  этого  взаимодействия  за счет  изменения 
траектории движения (зигзагообразный гребок). 

Целесообразность увеличения  продолжительности гребка в этой зоне 
обосновывается  и тем, что  при еще больших числах Re> 106 (при дальнейшем 
увеличении скорости или характерного размера кисти за счет изменения угла ее 
атаки) размер области  турбулентности  снова увеличивается и сила 
сопротивления возрастает.  Наблюдается  появление  воздушных  пузырьков  с 
тыльной  стороны  кисти  руки,  что характеризует уменьшение отбрасываемой 
массы воды  и,  как  следствие,  эффективности гребка. 

Полученные нами экспериментальные результаты по проверки 
теоретических положений подтвердили целесообразность достижения в гребке 
скоростных режимов движения руки, при которых кисть испытывает 
пониженное сопротивление,  т.е.  в зоне чисел 2,5⋅105 < Re< 3,5⋅105. Причем, 
если эта область чисел Re определяется  как скоростью движения кисти,  так и 
величиной угла ее атаки, то уменьшение угла атаки кисти должно 
компенсироваться возрастанием скорости ее движения.  Угол же атаки кисти 
тесно связан с направлением ее движения (формой траектории).  Взаимосвязь  
этих  составляющих гребкового движения определяет направление силы тяги 
пловца (результирующей  силы). 

Относительно формы траектории гребкового движения  следует отметить, 
что изменение направления движения кисти руки в подводной части гребка 
приводит,  с одной стороны, к взаимодействию руки с большей массой воды,  с 
другой - к падению скорости продвижения кисти в потоке воды.  И чем  резче  
это изменение, тем большее наблюдается падение скорости, а вместе с ней и 
величины результирующей силы опорной реакции. 

Заключение. Таким образом,  подводя  итоги  поиска оптимальных 
скоростных и пространственных параметров гребкового движения  и их  
взаимообусловленности  при скоростном плавании,  следует заключить: 

1. Эффективность продвижения пловца существенно зависит от 
продолжительности  взаимодействия  в  гребковом  движении кисти руки с 
потоком воды в области чисел 2,5⋅105<Re<3,5⋅105.  Так, например, при 
характерном размере кисти 0,1  м наиболее эффективная ее  скорость находится 
в пределах  от 2 до 3 м/с относительно потока воды, движущегося  навстречу 
спортсмену.  Уменьшение угла  атаки кисти  относительно потока  воды, что 
равносильно уменьшению ее характерного размера,  должно компенсироваться 
возрастанием скорости ее движения. 

2. Угол  атаки  кисти  и  траектория ее движения должны быть согласованы 
таким образом, чтобы поток, формирующийся с тыльной стороны кисти,  был 
ориентирован по направлению движения пловца. 

В практической  работе контроль за скоростными параметрами 
выполнения гребка можно осуществлять,  используя тензометрическую 
методику, с помощью которой регистрируются силовые параметры опорных 
реакций кистей рук о воду.  Зафиксированные силовые параметры следует 
математически интерпретировать таким образом,  чтобы они позволяли судить 
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о скоростных характеристиках движения кисти руки. 
Для оперативного контроля за направлением  результирующей силы опоры 

на воду  целесообразно с тыльной стороны кисти к среднему пальцу закреплять 
небольшую (15-20 см)  ленту, расположение  которой  в потоке воды будет 
указывать на направление результирующей силы взаимодействия кисти с  
потоком воды. 

Пловцу в зависимости от формы развиваемого им  импульса силы  и  
расположения  ленты  в  потоке воды следует ставить конкретные задачи, а 
именно: обеспечить на протяжении криволинейной  траектории  гребкового 
движения расположение ленты по ходу движения пловца;  как можно быстрее 
развить, а затем сохранить  скорость движения кисти,  при которой 
взаимодействие ее с потоком воды определяется областью  чисел 2,5⋅105 <Re< 
3,5⋅105. 

Результаты педагогического обследования при использовании данных 
методик с участием  пловцов  первого  спортивного разряда и кандидатов в 
мастера спорта показали, что испытуемые после успешно завершенных 
попыток по выполнению  индивидуальных заданий улучшили время 
преодоления 50-метровой дистанции на 1,8±0,5% при доверительной 
вероятности 0,95. 

 
12.2. Адаптація студентів першого курсу до занять фізичним 

вихованням у вищому навчальному закладі 
Вступ. Навчання у вищому навчальному закладі є важливим та значимим 

кроком у житті молодої людини. Ефективний процес навчання залежить від 
того, як швидко адаптується студент-першокурсник до нових умов, що швидко 
та динамічно змінюються. Процес навчання у вищому навчальному закладі 
вимагає від студента, який навчається на першому курсі значних зусиль 
спрямованих на адаптацію. Доцільно зважити на той факт, що саме на першому 
курсі формується ставлення студента до навчання в університеті.  

Значне теоретичне навантаження навчального процесу породжує 
малорухомість – гіподинамію, подолати яку може лише заняття фізичною 
культурою і спортом. Фізичне виховання є складовою частиною навчального 
процесу і активно сприяє адаптивним процесам. Тому важливе місце у 
пристосуванні до нових умов навчання в університеті займають фізичне 
виховання та спорт. Для цієї мети створюються умови: адаптована навчальна 
програма для першокурсників, відповідне методичне забезпечення, матеріальна 
база, професійно підготовлені викладачі. При організації занять враховується 
загальний рівень фізичної підготовки студентів та стан їх здоров’я.  

Адаптація – це пристосування індивіда до умов, які постійно змінюються. 
«Адаптація» в літературі визначається як процес взаємодії людини і 
соціального середовища, в результаті якого у неї виникають стратегії 
поведінки, адекватні існуючим умовам [5], і розуміється як здатність особи 
стати частиною суспільства, усвідомити свою приналежність до нього на цей 
період часу, виконувати суспільні вимоги, норми й правила, що формують 
позитивний особистісний та соціальний розвиток [4].  
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Проблема адаптації студентів першого курсу до навчання у вищому 
навчальному закладі не є новою. Їй присвятили свої праці П. Ладика (адаптація 
студентів першого курсу факультету фізичного виховання до навчання в 
університеті), І. Ребар (вплив фізичної підготовленості та стану здоров’я на 
адаптацію студентів до занять фізичною культурою), Т. Чікіна (адаптивне 
навчання першокурсників), В. Седін (адаптація студента до навчання у вузі), 
О. Селіверстова (процес соціалізації студента у вузі), А. Солов’йов (проблеми 
адаптації студентів у вузі) та інші. Автори вказують на складний та 
багатогранний процес адаптації першокурсників на початковому етапі навчання 
в університеті та позитивну роль фізичного виховання в процесі пристосування 
до умов навчання у ВНЗ.  

Адаптація студентів до занять фізичним вихованням і спортом.  
У студентів першого курсу найбільш складним і відповідальним періодом 

є початковий етап навчання. Ефективній та швидкій адаптації у цей час певною 
мірою заважають стереотипи, досвід минулого життя, настанови дорослих, 
невизначеність свого місця в новому соціальному середовищі, мікроклімат в 
студентському колективі [8], різний рівень знань, здоров’я, фізичної 
підготовленості, фінансового забезпечення, житлових умов, а також вміння 
швидко пристосуватися до нових умов існування. Дослідження показали, що 
студенти-першокурсники, які свого часу проходили довузівську підготовку в 
університеті, а також ті, хто має знайомих і друзів на старших курсах, скоріше 
адаптуються до нових умов. Юнаки і дівчата, які приїхали до міста з села 
навчатися в університеті триваліший час адаптуються ніж ті, хто закінчив 
школу у місті.  

Зважаючи на той факт, що у порівнянні зі школою різко збільшується 
навчальне, інтелектуальне, психологічне, емоційне, фізичне навантаження на 
студента-першокурсника значно зростає роль фізичної культури у житті юнаків 
та дівчат. Значне теоретичне навантаження породжує малорухомість – 
гіподинамію. В цьому ракурсі доречно наголосити, що на теоретичний курс у 
вузі відводиться 26 годин на тиждень, тоді як на фізичне виховання – лише 4 
години, що негативно впливає на здоров’я молодої людини, організм якої 
вимагає постійного фізичного навантаження та розвитку. Тому професорсько-
викладацький склад ВНЗ вимушений, особливо на першому курсі, 
спрямовувати свої зусилля на здійснення різного роду допомоги студентам для 
соціально-психологічної та фізичної адаптації. Сенс адаптаційного періоду 
першокурсників полягає у тому, щоб зробити цей процес більш інтенсивним, 
безболісним і продуктивним [1].  

І. Ребар, посилаючись на Б.І. Новікова і В.В. Федоткіна, наголошує, що 
адаптивна фізична культура – це складне та багатофункціональне явище. Воно 
складається із органічно взаємопов’язаних частин, кожна з якої має свою мету, 

завдання, функції [7]. Стан організму молодої людини постійно 
змінюється. Відповідно адаптація вимагає значного фізичного навантаження. 
На це впливають умови навколишнього середовища і процес послідовних 
переходів організму через різні стадії адаптації [7].  

З перших днів навчання студент відчуває стан певного дискомфорту і 
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переживає стрес. Причиною тому є відмінна від школи система організації 
занять, новий колектив, нові навчальні предмети і викладачі, пошук аудиторій 
згідно розкладу, тощо. Цей процес триває перші два-три тижні, але все з часом 
стає на свої місця. До того ж, значна частина студентів відірвалася від дому, 
батьків, приїхала навчатися у ВУЗ з іншого міста, села і тому отримати 
термінову допомогу, пораду не є можливим: влаштування у гуртожиток, 
винаймання квартири, раціональний розподіл бюджету, організація харчування 
покладається на самого студента. Згодом постають інші проблеми: 
випробування свободою, можливість безконтрольно проводити свій вільний 
час, витрачати кошти, встановлювати контакти з іншими людьми, вибирати 
нових друзів. Надзвичайно важливо для студента правильно організувати свою 
самостійну роботу націлену на засвоєння та поглиблення знань.  

В університеті, на відміну від класно-урочної системи, навчальний процес 
побудований за іншими правилами – спочатку викладачами читаються лекції, 
потім проводяться семінари, тобто подача нового матеріалу і перевірка раніше 
повідомленого на одному занятті, як правило, не практикується. Іноді семінари 
відстають від лекцій на значний час. Така практика є позитивною і дозволяє 
студентові більш ретельно готуватися до практичних занять, проводити пошук 
матеріалу в бібліотеці, читальному залі, Інтернет ресурсах, предметно вивчати 
конспект і відповідну літературу.  

Складовою частиною навчального процесу у вищому навчальному закладі 
є фізичне виховання, метою якого є формування гармонійно розвинутої 
особистості, крім того воно тісно пов’язане з трудовим, естетичним, моральним 
та інтелектуальним вихованням. Заняття з фізичного виховання проводяться 
згідно навчальної та робочої програм, розкладом, двічі на тиждень у спеціально 
обладнаних приміщеннях, спортивних та тренажерних залах, на майданчиках, 
стадіоні. Їх проводять кваліфіковані викладачі, які мають спеціальну освіту, 
досвід роботи зі студентами, відповідну спортивну кваліфікацію і організовані 
таким чином, щоб відповідати потребам студентів, сприяти їх адаптації до 
занять фізичною культурою. Знайомство студентів з умовами навчання 
фізичному вихованню, правилами поводження під час занять, технікою 
безпеки, системою перевірки знань, вмінь та навичок, отриманих студентами 
протягом триместру, порядком складання тестів, виставлення рейтингових 
балів  проводяться на початку навчального року. Опитування виявило, що 23% 
студентів-першокурсників у шкільні роки відвідували різноманітні спортивні 
секції, навчалися у спортивних школах, спеціалізованих спортивних школах-
інтернатах, виступали на змаганнях різного рівня, мають спортивні розряди і 
звання. Досвід показав, що такі студенти без особливих проблем проходять 
процес адаптації до фізичного виховання.  

У той же час 10,5% студентів вважають, що фізичне виховання забирає 
багато сил та енергії, 17,5% відчувають сильну втому після занять, 8,1% 
епізодично займаються фізичними вправами, 5,4% нерегулярно відвідують 
спортивний зал, 2,6% студентів не займаються руховою діяльністю взагалі. 
Результати інших дослідників свідчать, що 5,4% студентів взагалі негативно 
ставляться до участі в заняттях з фізичного виховання у вузах [6]. Отже, 
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зважаючи на результати опитування доцільно більш предметно вивчити 
причини «прохолодного» ставлення певної частини студентів до фізичного 
виховання. Зважимо на той факт, що університетська програма з фізкультури 
значно відрізняється від шкільної, що безумовно впливає на процес адаптації 
студентів-першокурсників. Наприклад, до програми з фізичного виховання для 
першого курсу вищого навчального закладу включене веслування у 
навчальному човні, яке по методиці навчання і тренуванню близьке до 
академічного веслування. Регулярне тренування у навчальному човні дозволяє 
проводити ефективний відбір хлопців та дівчат для подальшого залучення до 
роботи у спортивній секції з академічного веслування.  Дослідження показало, 
що 90% студентів позитивно поставилися до цієї інформації, 10% -  
насторожено і в основному дівчата. Лише двоє студентів (n=126) займалися 
веслуванням у академічному човні, п’ятеро респондентів не вміють плавати. 
Загалом процес навчання веслуванню займає значно більше часу ніж навчання 
іншим видам спортивної діяльності. Важливо допомогти студентам правильно 
оволодіти технікою веслування, сформувати впевненість у собі, скоординувати 
дії всієї команди. Цьому передує теоретичний курс з веслування, техніки 
безпеки з правил поводження на воді, знайомство з будовою човна, засобами 
першої медичної допомоги при травмах та ушкодженнях, а також тривала 
практична робота на спеціальних тренажерах (концепт-2). Теоретичні знання 
сприяють прискоренню адаптації та активному залученню студентів до занять 
спортом, роботи у спортивних секціях. Обізнаність людини у сфері фізичної 
культури, сформованість її поняттєвого апарату, знання про загальні положення 
і принципи фізичної культури надають можливість сучасній людині відчувати 
себе не лише грамотною та освіченою, але ще й закладають навички здорового 
способу життя, формують ціннісне відношення до спорту та фізичного 
виховання [3]. Важливо наголосити, що студенти, які мають високі моральні 
якості швидше адаптуються до нових умов. Наявність моральних переконань, 
моральних почуттів, позитивна поведінка, комунікативність, терпимість 
сприяють швидкому пристосуванню до навчання, організаційних вимог, які 
мають місце в університеті. На думку студентів першого курсу заняття 
фізичним вихованням і спортом сприяє формуванню у них добра (56%), 
позитивного ставлення до інших людей та проявам до них співчуття (70%), 
розвитку комунікативності (80%), порозуміння з однокурсниками (70%), 
терпимості (майже 77%), виховує позитивну суспільну поведінку (78%) та 
попереджує прояви девіантності. Більше 83% студентів першого курсу 
вважають, що фізичне виховання і спорт зміцнюють  здоров’я, сприяють 
формуванню навичок здорового способу життя, тому і надалі будуть займатися 
спортом та фізичною культурою.  

З метою ефективної адаптації студентів першого курсу надзвичайно 
важливо сформувати у них теоретичні знання з фізичного виховання і спорту. 
Тестові завдання показали, що серед  юнаків-першокурсників  «відмінні» 
знання мають  лише у 4,1%  студентів; 20,8 %  склали письмову  роботу  на 
«дуже добре», 29,1 % – на «добре», 33,3 %  мають  оцінку  «задовільно»,  12,5%  
– «незадовільно». Серед дівчат першого курсу 40% характеризуються рівнем 
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знань «вище середнього», 40% – «дуже добре», 20% студенток не впоралися з 
теоретичним програмним матеріалом. Таким чином доцільно розширити 
діапазон теоретичних знань студентів першого курсу з фізичного виховання і 
спорту [3].  

Разом з тим є цілий ряд чинників, які гальмують адаптивні процеси. 
Результати дослідження проведеного І.Г. Бондаренко свідчать про низький 
рівень ефективності діючої системи фізичного виховання: знижується рівень 
здоров’я студентів, збільшується кількість юнаків та дівчат, які навчаються в 
СМГ, не враховуються індивідуальні особливості студентів [2]. В 
організаційному сенсі на проведення занять з фізичного виховання негативно 
впливає віддаленість спортивного комплексу від головного корпусу 
університету, коли студентам доводиться витрачати значний час на дорогу до 
місця проведення занять, що призводить до запізнення студентів та 
невдоволення викладачів. В такому випадку, ефективне заняття триває на 10-15 
хвилин менше. У студентів це викликає обґрунтовану тривогу, тому що 
можливість самореалізації на занятті є недостатньою.  

В процесі адаптації особливої уваги потребують студенти з відхиленням у 
здоров’ї: поганий зір, зайва вага тощо. Як правило, вони мають навчатися у 
спеціальній медичній групі. У той же час, наприклад, значна вага тіла студента 
не є перепоною для навчання в основній групі, але виконання тестових завдань 
таким студентом – справа досить складна. Особливо це стосується силових 
вправ (підтягування на перекладині, згинання та розгинання рук в упорі 
лежачи, піднімання в положення сидячи з положення лежачи), бігу, стрибків, 
вистрибувань тощо. Зазвичай, такі студенти, не маючи змоги і бажання 
«демонструвати» свою нездатність до занять фізкультурою, намагаються 
знайти привід пропустити заняття, підтверджуючи свій пропуск різного роду 
довідками, заявами про те, що він (студент) не готовий до виконання цієї 
вправи, просить дозволити виконати альтернативну більш просту вправу. 
Таким чином, процес формування рухових навичок, вмінь у таких студентів, 
формується значно довше. Тому і процес адаптації до занять фізичним 
вихованням триваліший.  

Особливу роль у адаптації студентів першого курсу до занять фізичним 
вихованням відіграє і місце проведення занять, санітарно-гігієнічні умови 
(температурний режим приміщення, освітлення). Спостереження показали, 
якщо заняття проходять у віддаленому  спортивному залі, на водноспортивній 
базі, плавальному басейні, стадіоні, то явка студентів на занятті складає від 80 
до 90 відсотків, запізнення до 10-20%. У цій справі значну роль відіграє 
транспортна схема, маршрут, час витрачений на поїздку, тривалість перерви, 
оптимально складений розклад занять.  

У осінньо-зимовий період різко зростають вимоги щодо дотримання 
температурного режиму в приміщеннях спортивного профілю. Згідно з 
санітарно-гігієнічними вимогами температура в спортивному залі не повинна 
опускатися нижче 17 градусів. При пониженій температурі значна кількість 
студентів, в основному дівчата, відмовляються від участі у заняттях.  

Важливе місце у процесі адаптації студентів першокурсників до занять 
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фізкультурою і спортом займає викладач фізичного виховання. Від його 
особистих якостей, професійної підготовки, вихованості, загального рівня 
культури, інтелігентності багато в чому залежить темп та тривалість адаптації 
студентів. І.Г. Бондаренко досліджуючи цю проблему з’ясувала думку 
студентів щодо рівня підготовки викладачів кафедри фізичного виховання і 
спорту: 81,6% опитаних студентів вважають його високим, 16,7% – дали 
відповідь, що не всіх викладачів кафедри можна охарактеризувати як «фахівець 
високого рівня», решті (1,7%) – «все одно». Також були названі прізвища 
викладачів, які, на думку студентів, є взірцем викладацької майстерності, але є 
й ті, хто недостатньо кваліфіковано володіє навчальним матеріалом. До речі, це 
питання дало змогу також з’ясувати той факт, що іноді студенти не знають 
прізвища свого викладача [2]. Зважаючи на наведені факти важливо покращити 
роботу спрямовану на підвищення ролі викладача фізичного виховання у 
процесі адаптації студентів першого курсу до занять фізкультурою і спортом. 

Висновки. Отже, адаптація студента першого курсу до навчання у вузі 
напряму впливає на його успішність, соціальну стабільність, психологічний 
стан, здоров’я. Тривалість та ефективність адаптації напряму залежить від 
цілого ряду чинників – соціального оточення, життєвого досвіду, рівня знань, 
стану здоров’я, вихованості, фізичної підготовленості. Важливу роль у цій 
справі належить фізичному вихованню і спорту. Раціональне фізичне 
навантаження, адаптована навчальна програма, належні матеріально-технічні, 
санітарно-гігієнічні умови, підготовлені викладацькі кадри, правильно 
організований учбовий процес, позитивний мікроклімат в університеті 
сприяють якнайшвидшому пристосуванню студента до нових умов навчання у 
ВНЗ.  

Разом з тим, існує цілий ряд чинників, які гальмують адаптацію студентів 
першого курсу до процесу навчання в університеті. Це соціально побутові 
умови, відірваність від дому, відсутність контролю з боку батьків за 
результатами навчання та навичок організації самостійної роботи, можливість 
безконтрольно витрачати фінанси, проводити дозвілля, відвідувати заняття,  
тощо.  

Залучення студентів-першокурсників до участі в роботі спортивних секцій, 
гуртків, належний контроль викладачів за відвідуванням студентами занять 
фізичного виховання дисциплінує студентів, що в значній мірі регламентує їх 
вільний час, сприяє формуванню навичок здорового способу життя. 
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Lybid, 2002. – 304 s. 
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2. Висоцька А.М. Основні завдання, форми і методи громадського 

виховання учнів спеціальних шкіл-інтернатів / А.М. Висоцька // Дефектологія. – 
2005.-№3. – С. 29-33. 

3. Гіренко Н.А. Особливості виконання практичних завдань з соціально-
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изучения информационных систем как основа формирования ИК-
компетентности современного учителя / Современные тенденции физико-
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комп’ютерної системи "Регіон". //Тези наукової конференції "Теоретичні та 
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2016 
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	На сучасному етапі існують різні підходи до визначення креативності особистості, зокрема вчителя. Наприклад, у великому тлумачному психологічному словнику за редакцією Артура Ребера дається таке визначення: креативність – це розумові процеси, які веду...
	ГЛАВА 2. МОДЕЛЬ МЕТОДИКИ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИНИЦИАТИВЫ СDIО КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО ФАКТОРА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПОЧВОВЕДА
	2.3. Подходы к оценке результатов проектного обучения бакалавров

	Особой популярностью у студентов пользуется информационный сайт EnglishCentral.com, который объединил в себе видеоуроки для любого уровня подготовки (Beginner, Intermediate, Advanced).
	Рисунок 4. Видеоролики с упражнениями
	Рисунок 5. Видеокурсы с упражнениями
	Работа с видео состоит из 3-х частей:
	 просмотр WATCH ролика с субтитрами или без них (преимущество в том, что нажав на любое незнакомое слово, можно тут же получить его определение);
	 заучивание LEARN новой лексики;
	 проговоривание SPEAK и одновременно запись своего голоса для сравнения произношения с оригиналом.
	Также можно протестировать владение лексикой QUIZ VOCABULARY.
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